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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

1. 
i 1 . 1 4 4 � '.1 geboren te op 

'· 1 �. van Belgische nationaliteit 
wonende te 

RRN 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

KBO 
ü u 4 ,u 1 !ll. 

2· 
"1': ':t met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING{EN) 

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

A. 
exploitatie- en vergunningsvoorwaarden 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan 
voorzorg of voorzichtigheid, als exploitant van een ingedeelde inrichting of activiteit de 
algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden niet te hebben nageleefd, 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 (Vlarem Il), namelijk: 

- artikel 4,1.12, door het niet voorzien van een toegankelijke brandweg 
- artikel 5.2.2.6.3, door de plaatsen waar milieugevaarlijke vloeistoffen kunnen lekken niet 

te hebben uitgevoerd met een vloeistofdichte vloer 
- artikel 5.2.2.7.2, door schroot niet te hebben opgeslagen boven een vloeistofdichte 

vloer 

(art. 5.4.9. § 1 en 16 6.1. § 1 lid 1 Decreet OS april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid) 
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t� tussen 27 oktober 2016 en 25 januari 2019, meermaals op niet nader te bepalen 
data, onder meer op 28 oktober 2016. 22 augustus 2017. 20 februari 2018, op 5 juni 2018 
en laatst op 24 ianuari 2019 
door en 

2. 

de bijzondere milieuvoorwaarden, opgelegd in de milieuvergunning van 26 juni 2008, 
verleend bij besluit van de deputatie van 26 juni 2008, namelijk: artikel 3, door het niet 

respecteren van de maximale stapelhoogte van 3,5 meter (zijnde 2 autowrakken) 

(art. 5.4.9. § l en 16 6.1, § 1lid1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid) 

te . op 28 oktober 2016 
door en 

B. 

vergunningsplicht 

p. 3 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lîd 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan 

voorzorg of voorzichtigheid, zonder omgevingsvergunning een ingedeelde inrichting of 

activiteit van de eerste of de tweede klasse te hebben geëxploiteerd of veranderd, namelijk 
door het stallen van meer voertuigen dan vergund zonder een uitbreiding door verandering 

te hebben aangevraagd 

(art. 5.2.l. §§ 3, 4 en 6 lid 1, en 16.6.1. § 1 lid1Decreet05 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid ; art. 5, 1°, c), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning) 

te . tussen 27 oktober 2016 en 25 januari 2019. meermaals op niet nader te bepalen 
data. onder meer op 28 oktober 2016, 22 augustus 2017. 20 februari 2018 en laatst op 24 

januari 2019 

door en 

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 blJ 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 dw;;ingsom van€ 150 per 
dag bij overtreding van dit verbod. 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
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herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik 
of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, 
onder verbeurte van een dwangsom van€ 150 per dag bij overtreding van dit verbod. 

Tevens gedagvaard om zich, overeenkomstig de artikelen 42 , 3' Sw. en/ of 43bis 
Starfwetboek te horen veroordelen tot de verbeurdverklaring van de illegale 

vermogensvoordelen zoals berekend in de schriftelijke vordering tot verbeurdverklaring 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de za<1k hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 

partijen. 

Beklaagden 

zijn niet verschenen hoewel ze rechtsgeldig werden gedagvaard. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagden worden vervolgd voor inbreuken op het Decreet van 5 april 1995 betreffende 

het milieubeleid. 

Beklaagden baten een bedrijf uit in schrootverwerking waar voormimelijk voertuigwrakken 

gedemonteerd, gedepollueerd worden en verwerkt worden of rechtstreeks verkocht 
worden voor export. 

Naar aanleiding van een melding met betre kking tot een bodemvervuiling door een 
werknemer van tweede beklaagde, de werd verder onderzoek 

verricht naar de activiteiten van het bedrijf, dat dus door eerste en tweede beklaagde wordt 
uitgebaat en waarvan eerste beklaagde officieel zaakvoerder is, sedert 2018. 
Vroeger werd het bedrijf uitgebaat te en was de echtgenote van eerste 

beklaagde zaakvoerster. 

Er werden vroeger reeds inbreuken vastgesteld met betrekking tot het ontbreken van een 
vloeistofdichte vloer wilarop de autowrakken geplaatst moeten worden. 

Op 28 oktober 2016 werden opnieuw inbreuken vastgesteld met betrekking tot het niet 

voldoen van de geplaatste vloeistofdichte vloer gelet op het feit dat beklaagden veel meer 
autowrakken hadden opgeslagen dan was toegelaten overeenkomstig de klasse 2 
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vergunning. 

De maximale stape lhoogte van de autowrakken werd evenmin gerespecteerd en er werd 
geen toegankelijke brandweg voorzien. 

Naar aanleiding van een controle op 14 februari 2019 bleek nog niet volledig te zijn voldaan 
aan de opgelegde bestuurlijke maatregel (st.220). 

De rechtbank meent dat de inbreuken aan beide beklaagden kunnen worden toegekend. 

De feiten werden immers wetens en willens gepleegd binnen het kader van de 
rechtspersoon en houden intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap (HvB Antw. 26/10/2011 en 30/1/201 3 ,  HvB 21/01/2018, onuitgeg.). 
Middels de uitbating genoten alle beklaagden inkomsten. 

Aan de rechtspersoon kan een gebrekkige interne organisatie worden verweten, waardoor 
de voorwaarden worden gecreêerd die het misdrijf mogelijk maakten. Door niet op te 
treden heeft zij wetens en willens een misdrijf gedoogd en wordt zij als mededader aan het 
misdrijf beschouwd. 

Het blijkt niet dat de rechtspersoon zich tegen het optreden van de verantwoordelijke 
binnen de vennootschap heeft verzet of maatregelen heeft genomen om bepaalde 
handelingen en inbreuken te vermijden (Cass. 22 mei 20121 P. 11.1723 N/19 en Cass. 3 
maart 2015, P.13.1261.N/l). Integendeel, de rechtspersoon wordt gebruikt om de 
inbreuken mogelijk te maken. Dit blijkt uit de feitelijke omstandigheden van de zaak. Het 
handelen van de natuurlijke persoon vloeit voort uit het gedrag van de vennootschap. Het 
betreft een eigen schuldpatroon van de rechtspersoon. Er is dus wel degelijk een eigen 
strafrechtelijk toerekenbaar schu ldverwijt. 

Er werd gekozen voor een bedrijfsvoering waarbij aan de naleving van de 
hierbovenvermelde regelgeving geen aandacht werd besteed (HvB Antw. 21/01/2018 

onuitgeg.). 

Beide beklaagden hadden de mogelijkheid om beslissingen te nemen om inbreuken te 

vermijden. Nalatigheid staat in causaal verband met de inbreuken. Zowel zaakvoerders als 
rechtspersoon dragen een eindverantwoordelijkheid. 

Zij handelden vrijwillig, bewust en zonder enige dwang. Dit geldt voor zowel opzettelijke als 

voor onachtzaamheidsmisdrijven (Cass, 4 februari 2014, P.12.1757.N.1 en HvB Antw, 21 
januari 2018, onuitgeg.). 

onwetendheid maakt geen verschoning uit, zeker niet gezien de gelijkaardige voorgaande 
van eerste en tweede beklaagde. 

Op grond van de vaststellingen van de verballs;mten, de gevoegde foto's, acht de rechtbank 
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de feiten A en B lastens beide beklaagden bewezen. 

Het openbaar ministerie vordert het opleggen van een veiligheidsmaatregel en herstel In de 

oorspronkelijke toestand alsook de verbeuring van een illegaal vermogensvoordeel van 
112.500 euro conform haar schriftelijke vordering. 

Gelet op het verstek van beklaagden waardoor de rechtbank niet de inzichten van 

beklaagden kan peilen, gaat de rechtbank enkel in op de vordering tot herstel en het 

opgeleggen van een veiligheidsmaatregel. 

Strafmaat 

De feiten zijn ernstig vermits In het belang van een gezond en goed leefmilieu de opgelegde 
normen en veîligheidsreglementeringen strikt dienen te worden nageleefd. 

Beklaagden hebben ook een gelijkaardige voorafgaande zodat een streng signaal gepast is. 

Gelet ook op het verstek van beklaagden waardoor de rechtbank niet kan peilen naar hun 

huidige intenties wordt de navolgende straf opgelegd. 

De feiten van de tenlasteleggingen A en B vermengen zich als zijnde gepleegd met éénzelfde 
str<ifbaar opzet. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 

misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 186, 194, 195 van het Wetboek van Str;ifvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 

wet van 3 mei 2003; 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 
17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 
euro, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting v<in een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen, zoals aangehaald in de voormelde 

tenlasteleggingen A en B, 
en bij toepassing van de artikelen 38, 40, 65, 66 van het Strafwetboek. 
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De rechtbank: 

bij verstek ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B vermengd: 

tot een geldboete van 24000,00 EUR, zijnde 3000,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 
termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijst;;m d . 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
53,58 EUR. 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnd e de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Ten aanzien van 
tweede beklaagde 

Veroordeelt 
tenlasteleggingen A, B vermengd: 

voor de 

tot een geldboete van 16000,00 EUR, zijnde 2000,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Veroordeelt 
betaling van: 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tot 
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tweedelijnsbijstand. 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 EUR. 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Exploitatie 

Legt aan eerste en tweede beklaagde een verbod op tot exploitatie van de inrichtingen die 
aan de oorsprong van het milieumisdrijf liggen, tot het voorleggen van een bewiis van het 

plaatsen van een bijkomende vloeistofdichte vloer, overeenkomstig artikel 16.6.5 van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en dit vanaf 1 
februari 2020, na verloop van de bestuurlijke maatregel (st. 218-214), onder verbeuring van 

een dwangsom van 150 euro per dag, bij overtreding van dit verbod. 

Herstel 

Beveelt lastens eerste en tweede beklaagde bij toepassing van art.16.6.6 van het Decreet 
van 5 april 19 9 5  houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het herstel van de 

plaats In de oorspronkelijke toestand door het uitvoeren Vim aanpassingswerken met 

betrekking tot de vloeistofdichte vloer. 

binnen een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van 
huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging in 

het niet nakomen van het hiervoor bevolene . 

Wijst meergevorderde af. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot 

deze in hoofde van beklaagde op 1/2 x 56,51 = 28,26 EUR. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot 

deze in hoofde van beklaagde op 1/2 x 56,51 = 28,26 EUR. 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 juni 2019 door de 

voorzitter, door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 
rechter 

en uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 juni 2019 door de voorzitter, 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaa r ministerie, 

met bijstand van griffier 




