De Rechtbank van Eerste Aanleg te DENDERMONDE
zeventiende kamer, rechtdoende in strafzaken, heeft in
haar openbare terechtzitting van 15 februari 2006
het hiernavolgend VONNIS gewezen :

I. notnr. 64.99.150/99 17
IN DE ZAAK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN:
I ) DE CUYPER Johan, Robert, Maria, geboren te Melle, op 3 januari 1953, maatschappelijk
assistent, wonende te 9 111 Sint-Niklaas (Belsele), Donkerstraat 10
2) VERLAECKT Rudi~er,Alphons, Elvira, geboren te Sint-Niklaas op 6 juli 1949, bediende,
wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek lOlB5
3) DE MEYER Godelieva, Emma, , geboren te Lotenhulle op 7 november 1937, zonder
beroep, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Tybaartstraat 6,
4) VERMEULEN .lacgues, Arthur, Maria, Leonia, August, geboren te Sint-Niklaas op 18
augustus 1938, secretaris, wonende te 2140 Antwerpen, Hof ter Lo, 9
5) DE COEYERE Freiia, Marcella, Emma, geboren te Gent op 5 juni 1947, mutualiteitsbediende, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Luccastraat 34,
6) DE CLERCO .Tulien, Victor, geboren te Tielrode op 4 november 1932, metaalbewerker,
wonende te 9140 Temse, Guido Gezellelaan 10
7) FOUBERT .Tose~h,Bemard, Maria, , geboren te Sint-Niklaas op 30 maart 1946, bediende,
wonende te 9 100 Sint-Niklaas, Kuiperstraat 83
in verdenkingyesteld wegens :

te 9100 Sint-Niklaas
de eerste. de tweede, de derde, de vierde. de vijfde. de zesde en de zevende :
door de misdaad of het wanbedrijf rechtstreeks te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering ervan
rechtstreeks te hebben meegewerkt, om door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp te
hebben verleend dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, om door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden , dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te hebben, om hetzij door woorden in openbare
bijeenkomsten of plaatsen gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aangeplakt, rondgedeeld of verkocht, te koop geboden of openlijk tentoongesteld, het
feit rechtstreeks uitgelokt te hebben, als dader of mededader zoals voorzien door artikel 66 van
het strafwetboek.
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A. bij inbreuk op de artikelen 2 , 3 , 4 S 1,16,27,39 1, l", 2 en 3 en 46 van het decreet van
28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en de artikelen 1,5 $9 1 en 2 en 80 en de bijlage
I van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), zonder voorafgaande
schriftelijke vergunning van de overheid een vergunningsplichtige inrichting te hebben geëxploiteerd of veranderd of zonder uitbreidende vergunning een vergunninghoudende inrichting
van eerste of tweede klasse te hebben veranderd, namelijk
1. het individueel nominaal vermogen van de transformatoren te hebben uitgebreid van 800
kVA naar 1.200 kVA, waardoor de inrichting een klasse 2-inrichting werd (individueel nominaal vermogen van meer dan 1.O00 kVA (rubriek 12.2.2. van de bijlage I bij VLAREM I), terwijl er slechts een vergunning was voor een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot
en met 1.O00 kVA (mbriek 12.2.1. van de bijlage I bij VLAREM I) (artikel 1 van de milieuvergunning verleend door de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 27 januari
1994)
minstens vanaf 5 febmari 1998 tot 12 augustus 1998 (DE.64.97.8319817) (DE.64.97.58919817)
2. de geïnstalleerde totale drijfkracht van een inrichting voor het fysisch behandelen van gassen
(compressoren) te hebben uitgebreid van 7 1.5 kW naar 47 1.5 kW, waardoor de inrichting een
klasse l-inrichting werd (geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW) (mbriek
16.3.2.3" van de bijlage I bij VLAREM I), terwijl er slechts een vergunning was voor een
inrichting met een geïnstalleerde totale drijfkracht van kW tot en met 200 kW (mbriek
16.3.2.2" van de bijlage van de bijlage I bij VLAREM (artikel 1 van de milieuvergunning verleend door de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 27 januari 1994)
minstens vanaf 5 febmari 1998 tot 12 augustus 1998 (DE.64.97.8319817) (DE.64.97.58919817)

I

3. de exploitatie van een verdeelpomp voor de verdeling van stookolie (mbriek 17.3.9.1. van de
bijlage I bij VLAREM I) (klasse 3)
minstens vanaf 5 febmari 1998 tot 12 augustus 1998 (DE.64.97.8319817) (DE.64.97.58919817)
4. de lozing van bedrijfsafvalwater in de achterliggende Molenbeek (mbriek 3.6.3. van de bijlage l bij VLAREM I) (klasse 2) ,
meermaals, in de periode van 14 juni 1996 tot en met 12 augustus 1998, op niet nader te bepalen data maar in elk geval op 14 juni 1996 (DE.64.97.96319613), op 24 september 1996 en op
14 november 1996 (DE.64.97.125919613) (DE.64.97.58919817)
5. de lozing van normaal huisafvalwater in de achterliggende Molenbeek (mbriek 3.6.1. van de
bijlage I Bij VLAREM I) (klasse 3),
vanaf 5 febmari 1998 tot en met 12 augustus 1998 op niet nader te bepalen data maar in elk
geval op 5 febmari 1998 (DE.64.97.8319817) (DE.64.97.58919817)

1

6. de uitbreiding van de huisvuilverbrandingsinstallatie voor niet gevaarlijke huishoudelijke
afvalstoffen en niet gevaarlijke bedrijfsafvalstofftn die vergelijkbaar zijn met huishoudelijke
afvalstoffen, met de verplaatsing van de luchtkkoeler, de uitbreiding met extra luchttoevoerkanalen in de ovens en met twee steunbranders (2 x 1.960 kW) en de uitbreiding met een droge
rookgaswassing bestaande uit twee afschrikkingsreactoren (2 x 220 m ) en sorbalietinjectie en
een mouwenfilter (rubrieken 2.3.4.e en 2.3.4.f. van de bijlage I bij VLAREM I) (klasse l),
vanaf minstens 28 mei 1998 tot en met 12 augustus 1998 (DE.64.97.58919817) (64.71.42031981
7) (DE.64.99.15019917)
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7. het verbranden van vast niet-risicohoudend medisch afval (rubriek 2.3.4.g) van de bijlage I
bij VLAREM I) en risicohoudend medisch afval en vloeibaar en pasteus niet-risicohoudend
medisch afval (rubriek 2.3.4 h) (klasse 1) van de bijlage I bij VLAREM I) (klasse 1)
vanaf 1 januari 1996 tot en met 8 september 1998 op niet nader te bepalen data, maar in elk
geval op 8 september 1998 (DE.64.97.58919817)
8. de opslag in een loods van grof huisvuil om het vervolgens te verkleinen en te verbranden
(rubrieken 2.2.2. b), 1 " ; 2.2.2.f) 1
O),

in de periode van 5 februari 1998 tot en met 12 augustus 1998, op niet nader te bepalen data,
maar in elk geval op 5 februari 1998 (DE.64.97.8319817) (DE.64.97.58919817)

B. bij inbreuk op de artikelen 2 , 3 , 4 5 1,20,22,39 5 1,2", 5 2 en 3 3 en 46 van het decreet van
28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en de artikelen 1,43 3 1 , 7 3 en 80 en de bijlage
I van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 199 1 houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), als exploitant van een
inrichting verzuimd te hebben de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere voorwaarden,
de voor de inrichting geldende algemene of per categorie van inrichting door de Vlaamse
Regering bij toepassing van artikel 20 van het decreet vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden na te leven, meer bepaald door bij de exploitaitie van een huisvuilverbrandinginstallatie met inrichtingen ingedeeld door de rubrieken 2.2.2.b.l,2.2.2.f.l., 2.3.l.a., 2.3.4.e., 2.3.4.f.,
3.6.1., 3.6.2.1., 12.1.1., 12.2.2., 16.3.2.3., 16.3.3.1, 17.3.3.2, 17.3.5.1., 17.3.6.1.b., 17.3.9.1.,
29.5.2.1 ., 31 .l .2., 39.1.3., 39.2.1 ., 39.4.1. en 43.1.2. van de bijlage I bij VLAREM I, de volgende inbreuken te hebben gepleegd :
2. bij inbreuk op artikel 5.2.3.3.3. VLAREM I1 verzuimd te hebben gevolg te geven aan de volgende bepalingen

* dat de verbrandingsinrichting voor huishoudelijke afvalstoffen zodanig moet zijn uitgerust en
geëxploiteerd dat het bij de verbranding ontstane gas na de laatste toevoer van verbrandingslucht, op een beheerste en homogene wijze zelfs in de ongunstigste omstandigheden wordt verhit tot een temperatuur van ten minste 850°C, gedurende minstens twee seconden bereikt aan of
nabij de binnenwand van de verbrandingskamer bij een zuurstofgehalte van ten minste 6 % (S
1) ;
* en dat de verbrandingsinrichting voor huishoudelijke afvalstoffen met branders wordt uitgerust, die automatisch in werking treden wanneer de temperatuur van de verbrandingsgassen na
de laatste toevoer van verbrandingslucht onder de in 5 1 genoemde temperatuur daalt (3 2 al. I)
* en dat de branders ook dienen te worden gebruikt bij het starten en het stilleggen van de
inrichting, ten einde te waarborgen dat de genoemde minimumtemperatuur gehandhaafd blijft,
zolang zich onverbrande afvalstoffen in de verbrandingsoven bevinden (3 2, al. 1) ;
* en dat tijdens het starten en stilleggen en of wanneer de temperatuur van het verbrandingsgas
beneden de in 8 1 genoemde temperatuur daalt, naar de branders geen brandstoffen mogen
worden toegevoerd die hogere emissies kunnen veroorzaken dan die welke ontstaan bij het sto;
ken van gasolie, vloeibaar gas of aardgas (s 2, al. l)
* en dat de verbrandingsinrichting dient te worden uitgerust met een systeem waarmee de toevoer van afvalstoffen wordt belet bij het starten, totdat de vereiste minimumverbrandingstemperatuur is bereikt, wanneer de vereiste minimumverbrandingstemperatuur niet behouden blijft
en wanneer de continumetingen uitwijzen dat een emissiegrenswaarde wordt overschreden als
gevolg van storingen of defecten aan de reinigingsinrichtingen (3 2 al. 2)
doordat het verbranden van afvalstoffen zeer veel gebeurde op temperaturen lager dan 850°C
en de verbrandingsinrichting niet was uitgerust met een systeem waarmee de toevoer van afval-
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in de periode van 1 januari 1996 tot minstens 30 juni 1998, meermaals, op niet nader te bepalen
data, maar in elk geval op 24 januari 1996,29 februari 1995, op 1 maart 1996 (DE.64.97.6 11961
7) (DE.64.97.34519613), op 26 april 1998, op 28 april 1998, op 29 april 1998 en op 17 juni
1998 (DE.64.97.38019817) (DE.64.97.4203198) (DE.64.97.58919817) (DE.64.99.15019817)
3. bij inbreuk op 5.2.3.3.4., 2", 3 en 5.2.3.3.7. 5 1 van VLAREM 11, de rookgasemissiegrenswaarde voor HCl bij 11 % O u n 50 mg/Nm niet te hebben gerespecteerd doordat het rookgs
een concentratie aan chloriden bevatte van 390 mg/Nm bij 11 7~O ,
op 2 december 1996 (DE.64.97.5019713)
4. bij inbreuk op artikel 5.2.3.3.5 5 1 VLAREM I1 doordat het uurgemiddelde voor de rookgasemissiegrenswaarde van koolmonoxyde (CO) van 100 mgmm3 bij 11 % O herhaaldelijk en
zeer talrijk werd overschreden,
meermaals, in de periode van 16 april 1998 tot 19 mei 1998, op niet nader te bepalen
data (DE.64.97.38019817)
5. inbreuk op artikel 5.2.3.3.5 5 2,2" VLAREM I1 doordat het daggemiddelde van de gemeten
concentraties van koolmonoxyde (CO) hoger lag dan de rookgasemissiegrenswaarde verhoogd
met 30 %, of 130 mg/Nm bij 11 % 0 , namelijk
op 20 april 1998 : 151 mg/Nm bij l l % O ;
op 26 april 1998 : 157 mg/Nm bij 11 % O
op 28 april 1998 : 166 mg/Nm bij 11 % O
op 1 mei 1998 :215 mg/Nm bij l 1 % O
op 10 mei 1998 : 174 mg/Nm bij 11 % O
op 16 mei 1998 : 162 mg/Nm bij 11 % O
(DE.64.97.38019817)
6. inbreuk op artikel 5.2.3.3.6 5 1,2"b)VLAREM I1 door op initiatief en op kosten van de
exploitant niet de tijd die de verbrandingsgassen op de minimumtemperatuur van 850°C blijven, te hebben gecontroleerd onder de meest ongunstige bedrijfsomstandigheden op passende
wijze en ten minste éénmaal bij de eerste ingebruikneming van de verbrandingsinrichting en
voor de bestaande inrichtingen ten minste éénmaal na de eventuele heraanpassing van de
inrichting en in geval vóór 1 december 1995,
sinds 1 januari 1996 tot minstens 17 juni 1998 (DE.64.97.38019817)
7. inbreuk op de artikelen 5.2.3.3.7. 5 1 en 5.2.3.3.4., 3" VLAREM 11, het niet te allen tijde
kunnen verzekeren dat de emissiegrenswaarde van dioxine en furanen van 0.1 ng TEQ (Toxiciteits Equivalentie Factor)/Nm wrdt nageleefd,

I

a) namelijk door een lozing van rookgassen met een concentratie aan dioxinen en furanen,
omgerekend naar 11 volumeprocent zuurstof van 0.2 l ng TEQ/Nm
op 18 mei 1998 (DE.64.97.58919817)
b) namelijk door een lozing van rookgassen met een concentratie aan dioxinen en furanen,
omgerekend naar l l volumeprocent zuurstof van 2.2. ng TEQ/Nm
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8. bij inbreuk op artikel 5.2.3.3.1. VLAREM 11, ander afval te hebben verbrand dan datgene
wat uitdrukkelijk werd bepaald in de milieuvergunning of indien de milieuvergunning die niet
bepaald datgene wat in de vergunningsaanvraag is vermeld, meer bepaald door de verbranding
van niet-risicohoudend medisch afval, bacteriologisch en radio-actief gecontamineerd afval en
bedrijfsafval waaronder vervuilde grond
op niet nader te bepalen data in de periode van l. januari 1996 tot en met 8 september 1998, en
in elk geval op 8 september 1998 (DE.64.97.58919817) (DE.64.99.15019917)
9. inbreuk op artikel 3 van de milieuvergunning verleend door de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 27 januari 1994, door verzuimd te hebben de hierna vermelde voorschriften na te leven :
a) dat de bedrijfsvoering erop gericht moet zijn om de verblijfstijd van het vuil in de bunker
zoveel mogelijk te beperken en om een goede afzuiging te garanderen in de bunker, terwijl de
afvalbunker volledig vol gestapeld ligt en het vuil zich op het los platform bevond
in de periode van 27 januari 1994 tot minstens 16 november 1998, op niet nader te bepalen
data, maar in elk geval op 24 januari 1996 en op 1 maart 1996 (DE.64.97.6 119617)
(DE.64.97.34519613)
b) de poorten van de bunker dienen te worden voorzien van een automatisch systeem zodat zij
uitsluitend worden geopend wanneer een vuilniswagen zich aanbiedt, terwijl de poorten niet.
waren gesloten en zelfs verwijderd waren,
in de periode van 27 januari 1994 tot 16 november 1998, op niet nader te bepalen data,
maar in elk geval op 24 januari 1996, op 1 maart 1996 (DE.64.97.6 119617)
(DE.64.97.345196/3) en op 22 november 1996 (DE.64.7 1.877019613)
d) ter hoogte van het laadplatform dient een omheining met een fijne gaaswijdte en met een
minimale hoogte van 3 meter te worden geplaatst, teneinde de verspreiding van zwerfvuil tegen
te gaan, doordat de omheining niet was aangebracht zoals voorgeschreven,
in de periode vanaf 27 januari 1994 tot 16 november 1998 (DE.64.97.6119617)
(DE.64.97.34519613)
10. bij inbreuk op artikel 5.2.3.3.2. 3 1 VLAREM 11, afvalstoffen te hebben opgeslagen buiten
de daartoe bestemde overdekte opslagruimte,

I in de periode van 1 januari 1996 tot en met 16 november 1998, op niet nader te bepalen data,

I

maar in elk geval op 21 januari 1997 (DE.64.97.5019717)
12. bij inbreuk op artikel 5.2.3.1.7. 3 3 VLAREM 11, de tussentijdse opslag van as, vliegas en
andere reststoffen niet te hebben laten geschieden in gesloten houders of in een daartoe
bestemde gesloten opslagruimte,
in de periode van 1 januari 1996 tot en met 27 mei 1998, meermaals, op niet nader te bepalen
data, maar in elk geval op 5 februari 1998 (DE.64.97.8319817)
13. inbreuk op artikel 5.2.3.1.7.

3 2 VLAREM-I1 doordat de afvoer van as, vliegas en andere
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,eststoffen van de verbranding niet gescheiden werden gehouden zodat de meest aangepaste
rerwerking mogelijk was,
n de periode van 1 januari 1996 tot 19 mei 1998, meermaals op niet nader te bepalen data maar
n elk geval op 19 mei l998 (DE.64.97.38019817) (DE.64.99.15019917)
14. inbreuk op artikel 5.2.3.1.7. 9 3 VLAREM 11, doordat de opslag van as, vliegas en andere
,eststoffen niet geschiedde in gesloten houders of in een daartoe bestemde opslagruimte,
neermaals, vrinaf 1 januari 1996 tot en met 19 mei 1998, op niet nader te bepalen data en in elk
;eval op 20 januari 1998, 25 januari 1998 (DE.64.7 1.69919817) en op 19 mei 1998
:DE.64.97.380/98/7) (DE.64.99.15019917)
15. inbreuk op artikel 5.2.3.1.7. 9 4 VLAREM 11, doordat de afvoer van as, vliegas en andere
,eststoffen niet stofvrij gebeurde
neermaals, in de periode van 1 januari 1996 tot en met 19 mei 1998, op niet nader te bepalen
lata, en in elk geval op 19 mei 1998 (DE.64.97.38019817) (DE.64.99.15019917)
16. bij inbreuk op de artikelen 5.17.1.5. en 5.17.1 .l 1 VLAREM 11, niet alle gevaarlijke vloei;toffen te hebben opgeslagen conform de voorwaarden waarbij de vloeistoffen verspreid stonjen in de inrichting
.n de periode van 1 januari 1996 tot 18 maart 1998 en in elk geval op 5 februari 1998
:DE.64.97.83/98/7)
17. bij inbreuk op artikel 5.17.2.4.12. VLAREM 11, een onderzrondse houder niet te hebben
3nderworpen aan het door 2 van dit artikel bedoelde algemeen onderzoek
in de periode van 1 januari 1996 tot 2 mei 1998 en in elk geval op 5 februari 1998
:DE.64.97.83/98/7)
18. bij inbreuk op artikel 5.16.3.2.9 2 VLAREM I1 de vereiste keunngsattesten voor de luchtsompressoren niet te hebben afgeleverd
in de periode van 1 januari 1996 tot en met 18 maart 1998 en in elk geval o p 5 februari 1998
(DE.64.97.8319817)
19. bij inbreuk op artikel 5.2.1.5. 9 1 VLAREM 11 bij de ingang van de inrichting geen uithangbord te hebben aangebracht dat voldeed aan de voorschriften van deze bepaling,
minstens vanaf 5 februari 1998 tot 27 mei 1998 (DE.64.97.8319817)
20. bij inbreuk op artikel 3 - Bijzondere milieuvoorwaarden- van de milieuvergunning verleend
door de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 27 januari 1994 de voorwaarde
dat het afvalwater afkomstig van de site dient te worden geloosd in de straatriolering in plaats
van rechtstreeks in het RWZI niet te hebben nageleefd, meer bepaald doordat bedrijfsafvalwater werd geloosd in de achterliggende Molenbeek,
in de periode van 27 januari 1994 tot en met 12 augustus 1998, meermaals, op niet nader te
bepalen data, maar in elk geval op 14 juni 1996 (DE.64.97.963/96/4), op 24 september 1996,
op 14 november 1996 (DE.64.97.125919613)
21. bij inbreuk op de artikelen 4.2.3.1.2" en 4.2.2.1.1.2" en 4" VLAREM 11, door bedrijfsafvalwater te hebben geloosd waarvan het pH niet lag tussen de 6.5 en de 9, namelijk met een pH
van 11.4 en door bedrijfsafvalwater te hebben geloosd met een temperatuur die hoger lag dan

30°C, namelijk met een temperatuur van 36.4"C
op 14 juni 1996 (DE.64.97.96319614)

I

22. bij inbreuk op artikel 4.1.3.2. VLAREM 11, door onverminderd artikel 4.1.3.1. VLAREM
11, als exploitant net als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te hebben getroffen om de buurt niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, trillingen, niet ioniserende stralingen en dergelijke meer, meer bepaald :
a) door de uitstoot van roetschilfers
op 17 april 1996, ten nadele van KEGELS Benny en VAN ISTERDAEL Gabrielle
(DE.64.7 1.276919613)
b) door de uitstoot van roetschilfers met een grootte van l tot 10 cm
op 30 mei 1996, ten nadele van VERWULGEN Leona, GOETHALS Leona,
LAUREYS Maria (DE.64.97.371919613) ;
C)

I
I

door het veroorzaken van geur- en geluidshinder

op 22 november 1996, ten nadele van VANHAEVERMAET Godelieve
(DE.64.7 1.877019613) ;
d) door het veroorzaken van rookhinder,
op 10 mei 1997, ten nadele van HENDRICKX Gerda (DE.64.71.358419713)
e) door het veroorzaken van geurhinder,
op 11 augustus 1997, ten nadele van HENDRICKX Gerda (DE.64.71.658419713)
23. inbreuk op artikel 5.2.3.1.8 3 2 VLAREM-I1 door niet een copie van de meetresultaten van
het jaar 1996 te hebben toegestuurd aan het gemeentebestuur van de gemeente waar de inrichting is gelegen, die deze ter inzage van het publiek houdt,
vanaf 1 april 1997 tot op de dag der verwijzing naar de correctionele rechtbank (DE.64.71.6981
9817) (DE.64.99.15019917)
C. bij inbreuk op de artikelen 2 en 41 3 1.1., 3 3 en 3 4 van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals aangevuld door het
decreet van 23 december 1980 houdende aanvulling van de wet van 26 maart 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging met bijzondere bepalingen
eigen aan het Vlaams Gewest en door artikel 41 Q 4 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, buiten het geval vali lozing van afvalwater waarvoor vergunning is
verleend, in de bij artikel l bedoelde wateren voorwerpen of vloeistoffen te hebben gedeponeerd of geworpen, vloeistoffen met schadelijke stoffen of zelfstandigheden erin te hebben
geloosd of gassen te hebben ingebracht, ofwel door een bevel of door nalatigheid een dergelijke daad te hebben uitgelokt, eventueel omdat hijlzij vaste of vloeibare stoffen gedeponeerd
of doen deponeren heeft op een plaats vanwaar ze langs natuurlijke weg in de bij artikel 1
bedoelde wateren kunnen terecht komen, namelijk

I

l . door de lozing van bedrijfsafvalwater in de achterliggende Molenbeek

meermaals, in de periode van 14juni 1996 tot en met 12 augustus 1998, op niet nader te bepalen data maar in elk geval op 14 juni 1996 (DE.64.97.96319613) op 24 september 1996 en op
14 november 1996 (DE.64.97.125919613)

2. door de lozing van huisafvalwater in de achterliggende Molenbeek
vanaf 5 februari 1998 tot en met 12 augustus 1998 op niet nader te bepalen data maar in elk
geval op 5 februari 1998 (DE.64.97.8319817)
D. bij inbreuk op de artikelen 1 .l .2., 3.5.1. en 3.8.3. van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals aangevuld door het decreet van 19 april 1995,
de bepalingen van titel I11 Bedrijfsinterne milieuzorg te hebben overtreden, meer bepaald door
in strijd met artikel 3.5.1. van dit decreet en de artikelen 4.1 .S. 1. 3 1 en 4.1.8.2. 3 VLAREM
11, als op 4 juli 1996 bestaande inrichting het eerste jaarverslag voor het kalenderjaar 1996 niet
te hebben ingediend voor 1 april 1997
vanaf 1 april 1997 tot en met de dag der dagvaarding (DE.64.7 1.69819817)
E. bij inbreuk op de artikelen 1.1.2., 3.2.1. en 3.8.3. het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals aangevuld door het decreet van 19 april 1995,
de bepalingen van titel I11 Bedrijfsinterne milieuzorg te hebben overtreden, meer bepaald door
in strijd met artikel 3.2.1. van dit decreet en artikel 4.1.9.1.1. 5 1 VLAREM-I1 geen milieucoördinator te hebben aangesteld
vanaf 4 juli 1996 tot minstens 19 mei 1998 (DE.64.97.38019817)

H. Bij inbreuk op bij inbreuk op de artikelen 2,29 tot 35,39 3 1,4", 3 2 en 3 3 en 46 van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en de artikelen 1, 64 tot 69 en 80 en
de bijlage I van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling
van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) geen gevolg te hebben gegeven aan de opgelegde dwangmaatregelen, meer bepaald :
1. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd.
10 februari 1998 om binnen de twee maanden volgend op dit schrijven een milieuvergunningsaanvraag in te dienen bij de bevoegde instantie en een schriftelijk bewijs bezorgen aan de toezichthoudende ambtenaar, op 10 april 1998 (DE.64.97.8319817)
2. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd.
10 februari 1998 om de stockage edof behandeling van afvalstoffen in de loods te laten opnemen in de milieuvergunning, op 10 april 1998 (DE.64.97.8319817)
3. de dwangmaatregel opgelegd bij aangeteken4 schrijven aan de intercommunale MI-WA dd.
10 februari 1998 om het adres en het telefoonnummer van de toezichthoudende overheid op het
door artikel 5.2.1.5. 3 l VLAREM I1 bedoelde bord aan te passen binnen de maand, op 10
maart 1998 (uitgevoerd op 27.05.98)(DE.64.97.83/98/7)
4. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd.
10 februari 1998 om de assen, vliegassen en andere reststoffen overeenkomstig artikel 5.2.3.1.7
3 3 VLAREM I1 onmiddellijk op te slagen in gesloten lekdichte houders of in daartoe
bestemde gesloten lekdichte opslagruimten, op 10 februari 1998 ( uitgevoerd op 27.05.98)
(DE.64.97.8319817)

5. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd.
10 februari 1998 om binnen de maand de keuringsattesten van de luchtcompressoren te bezorgen overeenkomstig artikel 5.16.3.2.5 2, op 10 februari 1998 ( uitgevoerd op
i 6.02.98)(DE.64.97.8319817)
6. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd.
10 februari 1998 om de opslag van gevaarlijke stoffen binnen de maand aan te passen volgens
hoofdstuk 5.17 VLAREM 11, op 10 maart 1998 (uitgevoerd op 27 mei 98) (DE.64.97.8319817)

7. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd.
10 februari 1998 om overeenkomstig artikel 5.17.2.4.12 VLAREM I1 binnen de maand over te
Iaten te gaan tot een algemeen onderzoek van de ondergrondse houder voor de opslag van
stookolie, op 10 maart 1998 (uitgevoerd op 21.04.98) (DE.64.97.8319817)

8. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd.
10 februari 1998 om dadelijk met het stadsbestuur contact op te nemen voor een hercontrole
door de B randweer, op 10 februari 1998 (uitgevoerd op 25.02.98) (DE.64.97.8319817)
Waarbii zich heeft ~evoe-dals bur~erliike~ a r t i voor
i
de onderzoeksrechter :
1) DE BAERE FRED, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Drielindenstraat 24
2) D E LEEUW KRISTINE, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Drielindenstraat 24
3) BAERT WILLY, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 14
4) VANHAEVERMAET GODELIEVE, wonende te 9 100 Sint-Niklaas,
Vlyminckshoek 14
5) D E BACKER DEONIS, wonende te 9 100 Sint-Niklaas, Kleibeekstraat 2
6) DE KERPEL GODELIEVE, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Kleibeekstraat 2
7) A.B.L.L.O. VZW, aktiekomitee ter beveiliging van het leefmilieu op de linkeroever,
met zetel te 9 170 Sint-Gillis-Waas, S tationsstraat 126
allen ter zitting vertegenwoordigd door mr. H. Van Dooren, advocaat te Hamme

1
I
I

TEGEN : beklaagden voornoemd;

11. notnr. 64.99.43210317
IN DE ZAAK VAN :

1) DE WESTELINCK KATRIEN, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Heidebloemstraat
1 151A
2) BUYL GERMANIA, wonende te 9 100 Sint-Niklaas, Mispelstraat 138
3) DE JAECK HELMUT, wonende te 9100 SInt-Niklaas, Antwerpse Steenweg 153
4) DE JAECK PIETER, wonende te 9100 Sn?-Niklaas, Heidebloemstraat 9/B5
5) ROTTHIER SABINE, woende te 9100 Sint-Niklaas, Weynstraat 3 1
rechtstreeks dagende partijen
Raad : mr. H. Van Dooren, advocaat te Hamme
WAARBIJ HET OPENBAAR MINISTERIE ALS GEVOEGDE PARTIJ TEGEN :

1) DE CUYPER .lohan, Robert, Maria, geboren te Melle, op 3 januari 1953, maatschappelijk
REA DE

9

I

assistent, wonende te 91 11 Sint-Niklaas (Belsele). Donkerstraat 10

2) VERLAECKT R u d i ~ e rAlphons,
,
Elvira, geboren te Sint-Niklaas op 6 juli 1949, bediende,
wonende te 9 100 Sint-Niklaas, Vlyminckshoek 10/B5
3) DE MEYER Godelieva, Emma, , geboren te Lotenhulle op 2 november 1937, zonder
beroep, wonende te 9 170 Sint-Gillis-Waas, Tybaartstraat 6,
4) VERMEULEN Jacques, Arthur, Maria, Leonia, August, geboren te Sint-Niklaas op 18
augustus 1938, secretaris, wonende te 2 140 Antwerpen, Hof ter Lo, 9
5) DE COEYERE Freiia, Marcella, Emma, geboren te Gent op 5 juni 1947, mutualiteitsbediende, wonende te 9 100 Sint-Niklaas, Luccastraat 34,
6) DE CLERCO Julien, Victor, geboren te Tielrode op 4 november 1932, metaalbewerker,
wonende te 9 140 Temse, Guido Gezellelaan 10
7) FOUBERT .loseuh, Bernard, Maria, , geboren te Sint-Niklaas op 30 maart 1946, bediende.
wonende te 9 100 Sint-Niklaas, Kuiperstraat 83

1

rechtstreeks gedaagden

REA DE

10

de eerste. de tweede. rle derrie. de vierde. rle viiwe. rle resde. rle zewnde

door de misdaad of he: wanbedrijirechtstreiks te hebben uitge.;oe:d o i aan de uimoerin_o ervan
rechtstreeks te hebben meeo_e:verkt, om door enige daad, tot de uimoering zodanige hulp te hebben
verleend dat zonaer zijn bijstand he: misdrijf niet kon gepleesd worden, om door gifien, beloften,
bedreigingen, misbruik van gezag of van macht misdadige k~iperijenof arglistigheden , dit misdrijf
rechtstreeks uitgelokt te hebben, om hetzij door woorden in openbare bijeenkomsten o f plaatsen
gesproken, hetzij door enigerlei geschrift, drukwerk, prent of -zinnebeeld, aangeplakt, rondgedetld of
verkocht. te koop geboden oiopenlijk tentoongesteld. het feit rechrirreih uitge!okt re hebben, als
dader of mededader zoals voorzien door artikel 66 van het str~ñve:boek.
A. bij inbreuk op de anikelen 2,;. J 3 1, 16.27,59 S I , l", S 2 en 5 5 en 46 van her decree: van 35
juni 1985 berreffende de milie~vergunningen de artikelen l, 5 $5 1 en 2 en S0 en de bijlage I van het
besluit van de Vlaamse Rezering van 6 februari 1991 houdenae vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I), zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van de overneid een verglinningsplichtige inrichting te hebben ge5xploitierd of veranderd
of zonder uitbreidende v e r ~ n n i n geen ve:gunninghoudende inrichting van eersre of tweede klasse te
hebben veranderd, namelijk

I . het individueel nominaal vermogen van de transformatoren te hebben uirgebreld van S00 kVA naar
1.200 kVA, waardoor de inrichting een klasse ?-inrichting werd (inaividuezl nominaal vemogen van
meer dan 1.000 kVA (rubriek 11.2.2. van de bijlage I bij VLAREM I), tenvijl er slechts een
vergunning was voor een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met l .O00 kV.\ (rubriek
11.2. I . van de bijlage I bij VLAREM I) (artikel I van de milic~verglinningverleznd door de
provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 27 januari 1994)
minstens vanaf 5 februari 1998 tot 12 augustus 1998 (DE.6d.97.85/9S17) (DE.64.97.589/9817)
2. de geYnstalleerde totale drijkracht van een inrichting voor he! esisch behancielen van gassen
(compressoren) te hebben uitgebreid van 71.5 kW naar 471.5 kW, waardoor de inrichting een klasse
I-inrichting werd (o_eïns:alleerde totale drijkracht van mee: jan 200 kW) (rubriek 16.5.2.3a van a e
bijlage l bij VLAREM l), tenvijl er slechts etn vergunning a a s voor een inrichtins. met een
geïnstalleerde totale drijkracht van kW tot en met 200 kW (rubriek 16.3.2.2'' van d e bijlage van iie
bijlage 1 bij VLAREÌvI (artikel I van de milieuvergunning ver!etnd door de provincieraad van de
provincie Oost-Vlaanderen dd. 1 5 januari 1994)
minstens vanaf 5 februari 199s tot li augustus 199s (DE.64.97.S~193/7)(DE.64.97.5S9/9S!Ï)
3. de exploitatie van een verdetlpomp voor de verdeling van srsokolie (rubriek 17.3.9.1. van d e
bijlage l bij VLAREM I) (klasse 3)
minstens vanaf 5 februari 1998 tot 12 augustus 199s (DE.6'.97.Sjí9817) (DE.64.97.589/9s/Ï)
4. de lozing van bedrijfsafvalwate: in de achterliggende blolenbeek (rubriek 5.6.3. van de bijlage 1 bij
VLAREM i) (klasse 2) ,
meermaals, in de periode van 14 juni 1996 tot en met 12-auglistus 1998. op niet nader te bepalen data
maar in elk geval op 14 juni 1996 (DE.64.97.96?196/?), op 24 september 1996 en op I4 november
i996 (DE.64.97.1259/96/5) (DE.64.97.589/98/7)

5. de lozing van normaal huisafvalwater in de achterliggende ,Molenbeek (mbriek Z.5.l. van de
bijlage I Bij VLAREM l) (klasse j).
vanaf5 februari 1998 tot cn me: 12. augustus 1998 op nie: nader :e bepalen data maar in elk geivalop 5
ienniari 1998 (DE.64.97.831'9817) (DE.64.97.58919817)
6. de uitbreiding van de huisvuilverbrmdingsinsrallatie voor nier gevaarlijke huishoucelijke
anralsroffen en nier gevaarlijke bedrijfsafvalsroffen die vergelijkbaar zijn mer huishoude!ijke
akalsroifen, met de verplaatsing van de luchrkkoeler, de uirbrriding mer extra luchr;oevoerkanalen in
de ovens en mer nvee sreunbranders (2 x 1.960 kW) en de uitbreiding met een droge :ookgswassing
bestaande uir rwee afschrikkingsreactoren (2 x 220 m') en sorba1ie:injec:ie en een moluvenfilter
(mbrieken 2.3.4.e en 2.3.4.f. van de bijlage I bij VLAREM I) (klasse l),
vanaf minstens 28 mei 1998 tor en me: 12 augusrus 1998 (DE.64.97.58919817) (64.71.12.03í9817)
(DE.64.99.15019917)
7. her verbranden van vasr niet-risicohoudend medisch afval (rubriek 2.3.4.g) van de bijlage I bij
VLAREM I) en risicohoudend medisch a h a l en vloeibaar cn pasTeus nier-risicshouacnd medisch
a k a i (rubriek 2.3.4 h) (klasse I) van de bijlage 1 bij VLAREM 1) (klasse I)
vanaf I januari 1996 tot en mer 8 september 1998 o p niet nader re bepalen data, maar in elk geval op 8
se3rember 1998 (DE.64.97.58919817)
S. d e opslag in een loods van grof huisvuil om het vervolgens te verkleinen en te verranden
(mbrieken 2.2.2. b), I" ; 2.2.2.fl l"),
in de periode van 5 februari 1998 rot rn mer 12 aÚgus:us 1098. op niet nader tc bepaic.-i Sara maar in
e!k geval op j febmari 1998 (DE.64.97.8319817) (DE.64.07.58919817)

o

B. bij inbreuk op de arcike!en 2, i,4 5 1 , 2 22. 9 5 1, z", 5 2 en 5 3 en 46 van he: 1ec:eer van 28
juni 1985 betreffende de milieuvergunning en a e arrike!en I, 43 5 1, 73 en 80 en de bijlage I van he:
besluit van de Vlaamse Renerin:
- - van 6 februari 199 1 houdende vasrstelling van he: V!aams
Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM l), als exploiranr van een inrizhting v e m i m d
re hebben de in de milieuvergunning.opgelegde
bijzondere voorwaarden, de voor de inrichting
. :eldende algemene of per caregorie van inrichting door de Vlaamse Regering bij roe3assing van
artikel 20 van het decree: vastgestelde milieuvergunningsvoonvaarden na te lwen. neer be3aald door
bij de exploiraitie van ern huisvuilverbrandinginsrallatie me: inrichtingen ingedeeld aoor de mbrieken
2.2.2.b.1,2.2.2.f.l., 2.3.1.a.,Z.3.4.e.,1.3.4.f.,3.6.1., 3.6.2.1.. 12.1.1.. 12.2.2.. 16.3.2.1..- 16.3.3.i.
17.3.3.2, 17.3.5.1., l7.3.6.1.b., 17.3.9.1.,29.5.2.l., 3l.l.2.,39.l.3.,39.2.l.,39.4.1.
enl3.1.2. v a n a e
bijlage 1 bij VLAREM I, de volgende inbreuken te hebben gepleegd :
-

~

I . inbreuk op de artikelen 5.2.3.3.6 5 I VLAREM I1 spijts de verplichting verzuimd :c hebben op
initiatief en op kosten van de exploitant de concentntie van bepaalde stoffen in de rook,oassen te
meten, namelijk de concentratie van gas- en dampvonnige organische verbindingen (ten minste om
de zes maanden) en de concentratie van dioxinen en furanen (ten minste een ke:r per jaar)
vanaf I januari 1997 tot en met 3 I december 1997 (DE.64.97.6119617) (DE.63.97.3.i5i9613
2. bij inbreuk op artikel 5.2.3.3.3. VLAREM I1 verzuimd te hebben gevolg re geven aan de volgende
bepalingen
dar de verbrandingsinrichring voor huishoudelijke afvalstoffen zodanig moe: zijn uitgenist en
gessploiteerd dar het bij de verbranding ontstane gas na de laarste toevoer van verbrandingslucht, op
een beheerste en homogene wijze zelfs in de ongunstigste omstandigheden wordt verhit tor ecn

temperatuur van ten minste 950°C. gedurende minsten; twee seconden bereikt aan of nabij de
binnenwand van de verbrandingskamer bij een zuurstofgehalte van ten minste 6 % ( 5 I) ;
en dat de verbrandingsinrichting voor huishoudelijke afvals~oifenme! branders worar uitger~s;, die
automatisch in werking treden wanneer de temperatuur van de verorandingsgassen na de laatste
toevoer van verbrandingslucht onder de in 5 I genoemde temperatuur daalt (5 2 al. I) ;
en dat de branders ook dienen te worden georuikt bij he! siarren en he! stille-gen van de inrichting,
ten einde te waaroorgen dat de genoemde minimumremperatuur gehandhaafd blijk zolúng zich
.
onverbrande afvalsrolfen in de verbrandingsoven bevinden ( 5 2, al. I) ;
* en dat tijdens het starten en jrilleggen en of wanneer de tenperatuur van het verbrandingsgas
beneden de in 5 1 genoemde temperatuur daalt naar de branders geen brandstoffen mogen worden
toegevoerd die hogere emissies kunnen veroorzaken dan die welke ontstaan bij her s t d ~ e nvan gasolie,
vloeibaar gas of aardgas (5 2, al. I) ;
* en dat de verbrandingsinrichting dient te worden uitgenis; me: een sysreem waarmee de toevoer van
afvalstoffen wordr belet bij her starren, totdat de vereiste minimumverorandingstemperatuur is bereikg
wanneer de vereiste minimumverbrandingstemperatuur nie: behouden blijk en wanneer de
continumeringen uitwijzen dar een emissiegrenswaarde worat overschreden als gevolg van jroringen
of defecten aan de reinigingsinrichtingen (5 2 al. 2)
doordat her verbranden van afvalstoffen zeer veel geúeurde op temperaturen lager dan 850°C en de
verorandingsinrichting nier was uirgtrusi me: een sysreem waarmee de toevoer van afialsroifen werd
be!er wanneer de vereiste remperaruur van ten minste S50°C nier behouden bleef,
in de periode van l januari 1996 rot minsrens 30 juni 1999. metmaals. op niet nader re bepalen data,
maar in elk geval op 24 januari 1996,29 februari 1995, op I m a m 1996 (DE.6497.61196iÏ)
(DE.64.97.345/96/3), op 26 april 1998, op 28 april 1998, op 29 april 1998 en op l 7 juni 1998
(DE.64.97.38019817) (DE.64.97.43Y98) (DE.64.97.5891981'7) (DE.64.99.15019817)
3. bij inbreuk op 5.2.3.3.4., 2". 3 en 5.2.3.3.7. 5 1 van V L A E M 11, de rookgasemissiegrenswaarde
voor HCI bij I I % 0: van 50 mgii\im3 nier te hebben gerespec:ez:d doordat her rookgas een
concentratie aan chloriden bevatte van 390 myWm3 bij I I ?o' O',
op 2 december 1996 (DE.64.97.5019713)
4. bij inbreuk op arrikel 5.2.3.3.5 I VLAREM 11 doordat he: uurgemiddelde voor de
rookgasemissiegrenswaarde van koolmonoxyde (CO) van l00 mzJiYm3 bij 1 I 7'0 0' hernaaldelijk en
zeer ralrijk werd overschreden,
'

meermaals. in de periode van 16 april 1998 tor 19 mei 19'43, op nie: naaer re be~alen
data (DE.64.97.38019817)
5. inbreuk op arrikel 5.2.3.3.5 5 2.2" VLARE>[ 11 doordar he: daggemiddelde van de gemeten
concentraties van koolmonoxyde (CO) hoger lag dan de rookgasemissiegensrvaarde verhoogd me: 30
%, of 130 m@m3 bij I I % O', namelijk
op20april1998:
151m~m'bijII%O';
op 26 april 1998 :
157 mg/Nml bij I I % 0'
op 28 april 1998 :
166 mg/Nm3 bij 1 I % 0:
op 1 mei 1998 :
215 mgKmlbij I I % O 2
op 10 mei 1998 :
174 mflm' bij 1 1 % 0'
op 16 mei 1998:
16?mzfim3bij 1 1 % O '
(DE.64.97.38019817)
6. inbreuk op arrikei 5.1.3.3.6 5 I, ?Ob) AAREM
I1 door op initiatief en op kosten van de exploitant
nie: de rijd die de verbrandingsgassen op de minimumtemperatuur van S50°C blijven. re hebben
gecontroleerd onder de meest ongunstige bedrijfsomsrandigneden op passende wijze en ten minste

n&
m
.ial
bij de eerste ingebruikneming van de verbranàing~inrichtin~
en voor de bestaande
inrichtingen ten minste Cinrnaal na de eventuele heraanpassing van de inrichting en in geval voor 1
decemoe: 1995,
sinds I januari l996 tot minstens 17 juni 1998 (DE.6J.97.38019817)
7. inbreuk op de artikelen 5.2.3.3.7. S 1 en 5.>.3.3.4., 3" VLARESI 11, he: niet ;e allen tijde kunnen
verzekeren dat de emissiegrenswaarde van dioxine en furanen van 0.1 ng TEQ (Toxiciteits
Equivalentie Facrorjfim' wordt nage!eeid,
a) namelijk door etn lozing van rookgassen me: een conctntratie aan dioxinen en furarlen,

omgerekend naar 1 1 volumeprocent zuurstof van 0.21 ng TEQfim'
op 18 mei 1998 (DE.64.97.589198:7)
b) namelijk door een lozing van rookgassen met een concentratie aan dioxinen en furane5,
omgerekend naar I I volumeprocrnt zuurstof van 2.2. ng TEQMm'
op 17 april 1997 (DE.64.99.l5019917)
8. bij inbreuk op artikel 5.2.2.3.1. V L A R E M 11, ander afia1 te hebben verbrand dan datgene wat
uitdrukke!ijk werd bepaald in de milieuvergunning o f indien de milieuvergunning die niet bepaald
datgene wat in de vergunningsaanvraa is vermeld, meer bepaald door de verbranding van nietrisicohoudend medisch afval, bacteriologisch en radio-ac:iefgecontamine-:d
a h a l en bedrijfsafial
waaronder vervuilde grond
op niet nader te beFalen data in de periode van 1 januari 1996 tot en met S september 1998, en in -Ik
geval op S september 1998 (DE.64.97.55919817) (DE.6J.99.15019917)
9. inbreuk op artike! 3 van de miiimvergunning verleend door de provincieraad van de provincie
Oost-Vlaanderen ad. 27 januari 1994, door verzuimd te hehben de hierna ve.me!de voorschrifren na te
leven :
a) dat de bedrijfsvoering erop gericht moet zijn om de verblijistijd van het vuil i n de bunker zovezl
mogelijk te beperken en om een goede afzuiging te garanderen in de bunker, terwijl de afvalbunker
volledig vol gestapeld ligt en het vuil zich op het los platform bevond
i n de periode van 27 januari 1994 tot minstens 16 november 1998, op niet nader te be~alen
data maar in elk geval op 24 januari 1996 en op l maart 1996 (DE.64.97.6 1196iÏ)
IDE.64.97.245196;;) - ,
b) de poorten van de bunker dienen te worden voorzien van een automatisch sysieem zodat zij
uitsluitend worden geopend wanneer een vuilniswagen zich aanbiedt, tenvijl de poorten nie: waren
gesloten en zelfs vewijderd waren,

L.

i n de periode van 27 januari 1994 tot 16 november 1998, op niet nader te bepalen data,
t'naar in elk geval op 24 januari 1996, op I maan 1996 (DE.64.97.6119617)
. (DE.64.97.34519613) en op 22 november 1996 (DE.64.71.8ÏÏ019613)

) bij de opslag, het lossen en de afvoer van de assen dient gewerkt te worden met een
ergordijnen, t e w i j l zulks niet het geval was
O

Periode van 27 januari 1994 tot 16 november 1993, op niet nader te bepalen data, maar i n elk
OP 24 januari 1996 en op I maart 1996 (DE.64.97.6 119617)

d) ter hoogte van he: laadpiatform dient e=n omheining met een fijne gaaswijdte en met :en minimale
h o o g e van 3 me:er te worden geplaatst, teneinde de verspreiding van nve+uil tezen te gaan, doordat
de omheining niet was aangebrzcht zoals voorgeschreven.
in de periode vanaf 27 januari 1994 tot 16 november 1998 (DE.64.95.6ll96i;j
(DE.64.97.i451961ì)
10. bij inbreuk op arrike! 5.2.3.2.2. 5 1 VLAREM [I, afvalsioffen te hebben opges1a;en buiten de
daarroe bestemde overdekte opslagmimte,
in de periode van I januari 1996 tot en met 16 november 1998, op niet nader te bepalen data, maar in
eik geval op 21 januari 1997 (DE.6A.97.5019717)
1 I . bij inbreukop anikel 5.2.3.1.3. S 3 VLAREM 11, verzuimd te hebben de vulopenino, luchtdicht a i
te sluiten als de oven niet gevuld wordt
in de periode van I januari 1996 tot en met 16 november 1998, op niet nader ie bepalen data
(DE.64.99.15019917)
12. bij inbreuk op arrikel 5.2.3.1.7. 5 VLAREM 11, de tussentijdse opslag van as, vliegas en andere
reststoffen niet te hebben laten geschieden in gesloten houder: of in e t n daanoe bestemde gesloten
opslagruimte,
in de periode van I januari 1996 tot en met 27 me,i 1998, meenaais, op niet nader te bepalen dam,
maar in elk geval op 5 februari 1998 (DE.64.97.8219817)
12. inbreuk op anikel 5.2.;.1.7. 5 2 VLAREM-I1 doordat de afvoer van as, vliegas en anaere
reststoffen van de verbranding niet gescheiden werden gehouden zodat de me-st aanzepaste
verwerking mogelijk was,
in de periode van 1 januari 1996 tot 19 mei 1998, meermaals op nie: nader te bepalen data maar in elk
oeval op 19 mei 1998 (DE.64.97.380/98/7) (DE.64.99.150/99!7)
14. inbreuk op arrikel 5.2.;. 1.7. 5 3 VLAREM 11, doordat de opslag van as, vliesas en anaere
remtoffen niet ~eschieddein gesloten houders of in een daanoe bestemde opslagruimte,
meermaals, vanaf I januari 1996 tot en met 19 mei 1998, op nie: nader te bepalen data en in elk geval
op 1 0 januari 1998.25 januari 1998 (DE.64.71.69919817) en op 19 mei 1998 (DE.64.97.38019817)
(DE.64.99.15019917)
15. inbreuk op anikel 5.2.3.1.7. 5 4 VLAREM 11, doordat de afvoer van as, vlieaas en andere
reststoffen niet stofvrij gebeurde
meermaals, in de periode van I januari 1996 tot en met 19 mei 1998, op niet nader te bepalen d a t e en
in elk geval op 19 mei 1998 (DE.64.97.38019817) (DE.64.99.15019917)
16. bij inbreuk op de anikelen j.17.1 .S. en 5.17.1.1 1 VLARESI [I, niet alle gevaarlijke vloeistoffen te
hebben opgeslagen conform de voonvaarden waarbij de vloeistofien verspreid stonden in de
s
inrichting
in de periode van I januari 1996 tot 18 maart 1998 en in elk geval op 5 februari 1998
(DE.64.97.8319817)

17. bij inbreuk op artikel 5.17.2.:. i?. VLAREM 11, een ondergrondse hcude: niet te hebben
ondenvorpen aan het door 5 2 van dit arrikel bedoelde algemezn onderzoek
in de periode van I januari l996 :ot 1mei 1998 en in elk ge:zl op 5 februari 1998 (DE.bJ.97.Sïi9SI7)
IS. bij inoreuk op artikel 5.16.3.2.3 1VLAREM 11 de vereis;: keuringsarresten voorde
luchtcompressoren niet te neboen afzeleverd
in de period: van 1 januari 1996 tot en me: IS maan 1998 en in :Ik geval op 5 februari 1998
(DE.64.97.8319817)
19. bij inbreuk op artike! 5.2.1.5. S I VLAREM 11 bij de inging van de inrichting ge=n uithangbord te
hebben aanzebracht dat voldeed aan de voorscirifren van dezz bepaling,
minsrens vanaf 5 februari 1998 tot i 7 mei 1998 (DE.64.97.83:98/7)
20. bij inbrerik op artikel 5 - Bijzondere milieuvoonvaarden- van de miiieuvergunning verleend door
de provincieraad van de provincie Oost-Vlaanderen dd. 27 januari 1994 de voonvaarde dat het
aivalwater afkomstig van de site dient te Lvorden geloosd in 9: srraatriolering in plaats van
rechtstree.k in het RWZI nie: te hebben nageleefd, meer bepaald doordat bedrijisaivalwarer werd
geloosd in de achterliggende >lolenbeek,
in de periode van 27 januari 1994 tot en met 12 augustus 1998. meermaals, op niet nader te bepalen
data. maar in elk geval op 14 juni 1996 (DE.64.97.96;196/'), sp 24 september 1996,
op i4 november 1996 (DE.64.97.12591961'3)

I I . bij inbreuk op de artike!en J.1.j.1.2° en 4.2.2.1 .l .I0en 1" VLAREiM 11, door bedrijfsakalwater
te hebben ge!oosd waaman het pH nie: lag russen de 6.5 en de 9, namelijk met een pH van l l .en
l
door bedrijfsafialwater te hebben geloosd met een temperamor die hoge: lag dan 30CC, namelijk met
een temperatuur van i6.4'C
op I4 juni 1996 (DE.64.97.063i"XS)
21. bij inbreuk op artikel 1.1.3.2. VL:Ut!3í 11, door onverminderd arrike! l.
1.3. l. VLARELI 11. als
exploitant net als normaal zorgvuldig persoon alle nodige maatregelen te hebben getroEen om de
buurr niet te hinderen door geur, rook, stof, geluid, triliin-en. niet ioniserende srralingen en dergelijke
meer, meer bepaald :
a) door de uitstoot van roetschilfers

b) door de uitstoot van roetschilfers met een groone van 1 tot 10 cm

c) door het veroorzaken van peur- en geluidshinder

-

.

d) door het veroorzaken van rookhinder,

e) door he: veroorzaken van geuminde:,

23. inbreuk op anikel 5.2.2.1 .S $ 2 VLAREM-I1 door nie: een copie van de mee.;esultaten van he:
jaar 1996 te hebben roeges~uurdaan he: geme=ntebestuur van de gemeente waar de inrichting is
gelegen, die deze ter inzage van he: publiek houdt.
vanaf I april 1997 tot op de dag der vewijzing naar de cor;ec:ionele rechtbank (DE.6J.7l.698/98/T)
(DE.64.99.15019917)
24. bij inbreuk op artikel 4.1.2.1 .VLAREM I1 als exploitant nie: als een normaal zorgvuldig penoon
steeds de best beschikbare technieken te hebben toegepas; re: bescherming van mens en miiieu en dit
zowel bij de keuze van behande!ingsinethodes op het niveau van de emissies ais bij ae keuze van
bronbeperkende maatregelen (aangepaste productietechnieken en -methoden, -mnds;oiienoeheersing
en dergelijke meer), meer bepaald
* doordat geen stabiel en continu verbnndingsproces wordt bekomen
* doordat het debiet van de aanvoer van het te verbranden afval niet automatisch is ge:ege!d
(bijvoorbeeld door een duwsysteem onder de vultrechter),
* doordat er geen automatische regeling is van de luchtaanvoer,
* doordat de luchtaanvoer niet goed is gespreid zodat alle deicn van de rooster evengced worden
bereikt,
* doordat de bewegingssnelheid van de ovenroosters nie: automatisch is geregeid, doordat nvee
naverbrandingskamers ontbreken,
* doordat alle regelingen nie: zijn gekoppeld aan de meetgegevens,
* doordat de verorandingsins~allarienie: zo onnvorpen is dat bij iedere gemeten normove:schrijaing
of bij iedere detectie van een fout in de filterinstallatie of bij zebmik van een bypass ae luchtroevoer
automatisch wordt afgesloten,
doordat bij iedere filter geen ventilator is geplaatst. doordat het verbrandingssystecm nie: volledig is
geautomatiseerd.
* doordat er geen retour is zeplaatst zodat stofarme rookgasjen zich vermengen me: nieuwe s t o f m e
rookgassen,
* doordat achter de fiiterinstallatie geen DENOX-filter is geplaatst

in de periode van 1 januari 1996 tot minstens 17 maan 1990.
25. bij inbreuk op anikel 4C. Bijzondere milieuvoorwaarden, punt 22f van de milieuvergunning
verleend door de bestendige deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen dd. l i augusms
1998 als exploitant geen strikte aanvaardbaarheidscriteria voor de afvalstoffen re heboen gehanteerd
tvaarbij steeds dient te worden ge~arandeerddat de aangenomen afvalstoffen dermate zijn dat een
hersebmik of een recyclage van deze afvalsioffen niet haalbaar is tegen een algemeen aanvaarde prijs
in de periode van l i augustus I998 tot mins~ens17 maan 1999.
C. bij inbreuk op de artikelen 2 en 41 S I.I., 5 3 en 5 4 van de wet van 76 maan 1971 op de
bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals aangevuld door het decreet van
23 december 1980 houdende aanvullingtan de wet van 26 maan 1971 op de bescherming van de
oppervlaktetvateren tegen verontreiniging met bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaams Gewes: en
door anikel 41 5 4 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning. buiten het geval

van lozing van afvalwater waawoor vergunning is verleind, in de bij artikel l bedoe!de wareren
voorwerpen o i vloeistoffen te hebben gedeponeerd oigewor;en, vloeistoffen me: schadelijke stoffen
of zelfstandigheden erin te hebben geloosd of gassen te hebben ingebrachr ohvel door ein bevel of
door nalatigheid een dergelijke daad te hebben uitqelokr e%:enruee!omdat hijiz~jvaste of vloeibare
stoffen gedeponeerd of doen deponeren heeft op een plaats vanwaar ze langs natuurlijke weg in de bij
artikel I bedoelde wateren kunnen terecht komen, namelijk
I. door de lozing van bedrijisafialwater in de achterliggende 'vlolenbeek
meermaals, in de periode van 14 juni 1996 tot en me: 12 auglLsms 1998, op nie: nader te bepalen data
maar in elk geval op 14 juni l996 (DE.64.97.96;196/3), op id september 1996 en op 13 november
l996 (DE.64.97.1 25919613)

I. door de lozing van huisafvalwarer in de achterliggende 'vlolenbeek
vanaf5 februari 1998 tot en met I2 augustus 1998 op nie: nader te bepaien data maar in e!k geval op 5
februari 1998 (DE.64.97.8319817)
D. bij inbreuk op de artikelen 1.1.2., 3.5.1. en 3.5.;. van he: decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieube!eid zoals aangevuld iioor het decree: van 19 april 1995, de
bepalingen van titel I11 Bedrijfsinterne milieuzorg te hebben ovenreden. mei: bepaald door in strijd
met artikel 5.5.1. van dit decreit en de artikelen 4.1.S.l. 9 l en 4.1.5.2. 5 3 VL.ARE.LI 11, ais op Ljuii
1996 bestaande inrichting het eerste jaarverslag voor het kalenderjaar 1996 nie: te hebben ingediend
voor I april 1997
vanaf I april 1097 tot en met de dag der dagvaarding (DE.6~.71.698/9Sli)

E. bij inbreuk op de artikelen 1.l .I.. ?.I. I . en 3.5.;. het detrii: van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid zoals aangevuld door het aecrte: van 19 aprii i995, ce be3aiingen van
tirel 111 Bedrijfsinterne milieuzorg :e hebben overtreden, mier bepaald door in strijd me: artikel 3.2.1.
van dia decreet en artikel 4.1.9.1. l. 5 I VLAREhI-I1 geen miiieucoördinator te hebben aangeste!d
vanaf 4 juli 1996 tot minstens 19 mei 1998 (DE.64.97.j50:9817)

F. bij inbreuk op de artikelen 1 . I.?., 2.5.1. en 7.8.3. van he: iiecre:: van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals aangevuld door het decree: van 19 april 1995, de
bepalingen van titel 111 Bedrijfsintene milieuzorg te hebben ovenreden, meer bepaald docr in strijd
met artikel 5.5.1. van dit decreet en de artikelen 4.1.8.3. 5 l, l", I " en 4' VLAREM 11, het jaawerslag
voor 1997 onvolledig te hebben opgenaakt, meer bepaald omdat het aantal uur dat op jaarbasis her
bypass-systeem heeft gewerkt niet wordt vermeld, omdat ein overzicht van de soonen aangevoerde
afval ontbreekt en omdat een overzicht van de continu-me:ingen ontbreekt met in bezrip van de
srofmetingen
op I april 1998 (snik 50 DE.64.99.l50199/7)
G.Bij inbreuk op de artikelen 1.1 .l., 3.5. l. en 5.8.2. van he: decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals aangevuld door het decreet van 19 april 1995, de
bepalingen van titel 111 Bedrijfsinterne milieuzorg re hebben overtreden, meer bepaald door in strijd
met artikel 5.5.1. van dit decreet en de artikelen 4.1.8.3. 5 1, I", Zo en 4' VLAREM U. he: jaawerslag
voor 1998 onvolledig te hebben opgemaakt meer bepaa!d omdat het aantal uur dat op jaarbasis he:
bypass-systeem heeft gewerkt niet word&ermeld, omdat de hoeveelheid totaal uitgestoten stoffen op
jaarbasis slechts werd berekend op basis van 4 momentopnames, omdat gegeT;ens omtrent i e totale
uitstoot van bepaalde stoffen ontbreken, omdat geen gegevens werden verstrekt omtrent he: $tilleggen

van de ovens, omdat het hoofdstuk over de emissies in-ge-lolge abnormale omstandigheden dubieus is
opgesteld en totaal onvolledig.
op I april 1999( stuk 50-5 I DE.64.99.l50199/7)
H. Bij inbreuk op bij inbreuk op de anikelen 2.29 tot 35,39 5 I, J". 4 2 en 9 j en 6' van her decree:
van I 8 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en de artikelen I, 64 tot 69 en 80 en de bijlage I
van het besluit van de Vlaamse Rezering van 6 februari 199 1 houdende vaststelling van het Vlaams
Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) geen gevolg te hebben gegeven aan de
opgelegde dwangmaatregelen. mee: bepaald :

I. de dwangnaarregel opgelegd bij aangerekend schrijven aan de inrercommunale M!- VA dd. 10
februari 1998 om binnen de hvee maanden volgend op dit schrijven een mi1ieuve:gunningsaanvraag
re dienen bij de Sevoezde instantie en een schriftelijk bewijs bezorgen aan de toezichthoudende
ambtenaar, op 10 april 1998 (DE.64.97.8319815)

in

2. de dwanamaatregel opgelegd bij aangerekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd. 10
februari 1998 om de stockaoe edof behandelinq- van afvalsioffen in de loods te laten opnemen in de
milieuver_ounning,op 10 april 1998 (DE.64.97.8;/98/7)
j. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd. 10

februari 1998 om her adres en het telefoonnummer van de toezichthoudende overheid op her door
anikel 5.2.1.5. E; l VLAREkI 11 bedoelde bord aan te passen binnen de maand, op 10 maan 1998
(uitgevoerd op 2i.O?.98)(DE.64.9i.82/98/7)
4. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd. 10
februari 1998 om de assen, vliegassen en andere reststoffen overeenkomstig artikel 5.2.3.1.7 5 3
VLAREiM I1 onmiddellijk op te slagen in gesloten lekdichte houders of in daartoe besremdc gesloten
lekdichte opslagmimten, op I0 fenruari 1998 ( uitzevoerd op 27.05.98) (DE.64.97.82!9817)

5. de dwangmaatregel opgelezd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd. 10
februari 1998 om binnen de maand de keuringsattesten van de luchtcompressoren te bezorgen
overeenkomstig anikel 5.16.2.2.5 2, op 10 maan 1998 ( uitgevoerd op 16.0'>.98)(DE.64.97~8~19817)
6 . de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd. 10
februari 1998 om de opslag van gevaarlijke stoffen binnen de maand aan te passen volgens hoofastuk
5.1 7 VLAREM 11, op 10 maan 1998 (uitgevoerd op 21 mei 98) (DE.64.97.SY9817)
7. de dwangmaatrege! opgelead bij aangerekend schrijven aan de inrercommunale MI-WA dd. 10
februari 1998 om overeenkomstig artikel 5.17.2.4.12 VLAREM I1 binnen de maand over te laten te
gaan tot een algemeen onderzoek van de ondergrondse houder voor de opslag van stookolie, op 10
maan 1998 (uitgevoerd op 2 1.04.98) (DE.64.97.8319817)
8. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommunale MI-WA dd. 10
februari 1998 om dadelijk met het stadsbestuur contac: op te nemen voor een hercontrole door de
Brandweer, op I0 februari 1998 (uitgevoerd op 25.02.98) (DE.64.97.8219817)
9. de dwangmaatregel opgelegd bij aangetekend schrijven aan de intercommuale MI-WA dd. 10
september 1998 om onmiddellijke de nodige stappen te nemen om er voor te zorgen dat vanaf I
oktober 1998 en dit voor een periode van ten minste drie maanden een continue bemonstering van de
rookgassen van de installatie in de schoorsteen gebeurr. vanaf 1 oktober 1998 tot op de dag der
venvijzing naar de correctionele rechtbank. (DE.64.973S919817)

10. de dwangmaatregel opgeiezd bij aange:ekend schnjvcn aan de intercomrnuale MI-W.4 dd* 10
se?tember 1998 om de rookg.~monstersom de vetzien d q e n een be3aling van de dioxinen en de
funnen uit te voeren door een erkend laboratorium en aan de :oe:iciithoudende ambtenaar een kopie
van het verslag van deze rnecingen re bezor~en,vanaf 1 okober i998 rot op de a a s der ver.vijz,ing
n a u de correc:ione!e rechtbank (DE.b.i.97.589198;Ï)
I l . de dwangrnaanen,e! opge!eza bij aangetekend schrijven aan de inrercommuaie Ml-W.4 ad. 10
september 1998 om vanaidir datum in de insrallarie gein medisch a h ~ a me-:
i
te aanvaarien. vanaf 10
s e ~ r e m b e r1998 tor op de dag de: venvijzing naar de c3rrec:ioneie :echtbank (DE.5~.OT.S89/O8/7)

Gezien de beschikking der raadkamer d.d. 27.5.2003 waarbij de zaak naar deze
rechtbank verwezen werd;
Gezien de processen-verbaal;
Gehoord de burgerlijke partijen en rechtstreeks dagende partijen, vertegenwoordigd
zoals voorzegd, in hun eisen;
Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn voordracht der zaak en in zijn eis;
Gehoord de eerste beklaagde in zijn antwoorden en verdediging vertegenwoordigd
door zijn raadsman mr. E. Rentmeesters loco mr. L. D'Hooghe, advocaat te SintNiklaas en mr. J. Vermassen, advocaat te Lede;
Gehoord de tweede beklaagde in zijn antwoorden en verdediging vertegenwoordigd
door zijn raadsman mr. D. De Vos, advocaat te Brussel;
Gehoord de derde beklaagde in haar antwoorden en verdediging vertegenwoordigd
door haar raadsman mr. J. De Pauw loco mr. W. Neven, advocaat te Brussel;
Gehoord de vierde beklaagde in zijn antwoorden en verdediging vertegenwoordigd
door zijn raadsman mr. N. Jonckheere, advocaat te Antwerpen;
Gehoord de vijfde beklaagde in haar antwoorden en verdediging vertegenwoordigd
door haar raadsman mr. T. Swerts loco mr. C. Gysen, advocaat te Mechelen;
Gehoord de zesde beklaagde in zijn antwoorden en verdediging vertegenwoordigd
door zijn raadsman mr.G. Sepelie, advocaat te Gent;
Gehoord de zevende beklaagde in zijn antwoorden en verdediging vertegenwoordigd
door zijn raadsman mr. P. Aerts, advocaat te Gent;
De zaak werd in beraad genomen op 14.12.2005.

I Beide zaken werden samengevoegd op de zitting van 5.10.2005.

I

I. Feiteliike voorafgaanden
I. l Oprichtin? van MIWA
Sedert de grondwetswijziging van 192 1 kunnen verscheidene gemeenten zich verenigen om zaken van gemeentelijk belang gemeenschappelijk te regelen en te beheren.
In dit kader werd MIWA, de intercommunale vereniging van huisvuilverwerking "Midden-Waasland", opgericht op 17 april 1978 na koninklijke machtiging d.d. 3 februari
1978. Het betreft een zuivere intercommunale met de gemeenten Sint-Gillis-Waas,
Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster als leden.
De oprichtingsstatuten werden goedgekeurd bij KB van 23 mei 1978 en werden
gewijzigd bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 25 mei 1993.
Het statutair doel van deze intercommunale is :
de verwerving, de uitbouw en de uitbating van een bedrijf tot het verwijderen, verwerken, valoriseren enlof vernietigen van vuilnis ;
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de afzet van al dan niet verwerkt vuilnis enlof alle produkten die uit enige verwerking
of bewerking voortkomen ;
het ophalen van vuilnis in eigen bedrijf of ter uitvoering geven aan derden.
In 1977 richtte de stad Sint-Niklaas een verbrandingsinstallatie op die op 20 oktober
1980 werd overgenomen door de Intercommunale MIWA in het kader van haar statutair doel. De vergunningen voor de exploitatie van de verbrandingsinstallatie werden
aan de MIWA toegekend tot 14 april 2018. Bij arrest van het Hof van Beroep te Gent
d.d. 20 november 2001 echter werd de stopzetting van de activiteiten van de verbrandingsoven bevolen tegen uiterlijk 3 1 december 2002.
1.2 Structuur van MIWA
A. Organen
In de Intercommunale MIWA worden de vijf gemeenten-vennoten vertegenwoordigd
als volgt : de Algemene Vergadering staat voor de totaliteit van de aandelen en de
gemeenten worden vertegenwoordigd door een gemeenteraadslid of door de burgemeester. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad
van Bestuur of zijn plaatsvervanger. Er wordt één maal per jaar vergaderd en er wordt
gestemd bij volstrekte meerderheid van stemmen.
De Intercommunale wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. Deze is samengesteld
uit een aantal leden, benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van de
gemeenten-vennoten waarbij het aantal leden per gemeente afhankelijk is van het aantal inwoners ervan. Deze leden zijn gemeenteraadslid of burgemeester. De Raad van
Bestuur wordt voorgezeten door de Voorzitter die jaarlijks gekozen wordt door de
leden van de Raad Van Bestuur. Er wordt één maal per maand vergaderd. Er kan slechts
vergaderd worden wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is en iedere bestuurder beschikt slechts over één stem.
Het dagelijks bestuur van de Intercommunale wordt waargenomen door het Uitvoerend
Bureau. Dit wordt samengesteld uit 3 à 4 leden van de Raad van Bestuur. De Voorzitter
en de Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur maken ambtshalve deel uit van het
Uitvoerend Bureau.
De dagelijkse leiding wordt uitgeoefend door twee directeurs : Jacques Vermeulen,
zijnde de vierde beklaagde; deze was van 1990 tot 10 september 1998 commercieel dan
wel administratief directeur en was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de
afhandeling van de administratie van de Intercommunale. Deze functie werd sedert 10
september 1998 afgeschaft. Rudiger Verlaeckt, zijnde de tweede beklaagde, is sedert
april 1990 technisch directeur en staat in voor de technische aspecten van de werking
van de installatie, voor de aanvoer van het afval en voor het personeel.
De leden van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Bureau zijn politieke mandatarissen - gemeenteraadslid of burgemeester - en zij
vertegenwoordigen de gemeenten-vennoten. Hun mandaat geldt in principe voor 6 jaar,
doch gelet op het feit dat hun functie verbonden is aan hun lidmaatschap van de
gemeenteraad of aan het burgemeesterschap, eindigt hun mandaat in ieder geval van
rechtswege bij de eerste Algemene Vergadering volgend op de herverkiezing van de
gemeenteraden.
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B. Toezicht
De Intercommunale MIWA is onderworpen aan een toezichtsregeling.
Ingevolge artikel 20 van de Wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales (B.S. 26 juni 1987), heeft de toezichthoudende overheid controle op de oprichting van de intercommunale, op haar statuten en op elke statutenwijziging. Bovendien
kan elke handeling van de organen van de intercommunale die strijdig is met de wet of
met de statuten of het algemeen belang schaadt, door de toezichthoudende overheid
~ o r d e n ' ~ e s c h o rofs tnietig verklaard.
Ingevolge het decreet van 1 juli 1987 onderworpen aan een toezichtsregeling zijn sommige handelingen onderworpen aan het goedkeuringstoezicht van de Vlaamse Regering, alle besluiten van de organen van de Intercommunale zijn onderworpen aan het
algemeen administratief toezicht.
Door de Gewestcommissaris kan elk besluit van de organen van de Intercommunale dat
in strijd is met de wetten en decreten en hun uitvoeringsbesluiten of de statuten schendt
of het algemeen belang schaadt, geschorst worden of door de Vlaamse Regering
worden vernietigd.
1.3 Functie van de beklaagden binnen MIWA
Eerste beklaagde Johan De Cuvwer, was van 1995 tot 2000 schepen van de stad SintNiklaas. Hij werd - vanuit zijn functie als schepen - op 23 mei 1995 voorgesteld als
Voorzitter van de Raad van Bestuur van MIWA en is dit tot op heden nog steeds. Hij
maakt ambtshalve deel uit van het Uitvoerend Bureau.
Tweede beklaacde Rudiger Verlaeckt begon zijn loopbaan in een Antwerpse bouwfirma en een diamantbedrijf. Hij werd gedaagd in zijn hoedanigheid van technisch
directeur van MIWA. Hij oefent deze functie uit sedert april 1990. Hij stond in voor de
dagdagelijkse opvolging van de exploitatie van MIWA. Hij vervulde tijdelijk de functie
van milieu-coördinator. In 1998 werd een externe milieucoördinator aangesteld. Hij is
geen politiek mandataris en maakte geen deel uit van de Raad van Bestuur. Hij is thans
, directeur van MIWA.
Derde beklaagde Godelieva De Mever is schepen van Sint-Gillis-Waas en werd reeds
bij beslissing van de Algemene vergadering d.d. 24 mei 1983 tot lid van de Raad van
Bestuur benoemd. Tot op heden is zij dit nog steeds. Zij werd gedaagd in haar hoedanigheid van Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur en van lid van het Uitvoerend
Bureau.
Vierde beklaacde Jacsues Vermeulen werd door de stad Sint-Niklaas bij de oprichting
van de Intercommunale MIWA in 1978 gevraagd als secretaris. Hij hield zich in die
functie bezig met de dagelijkse leiding van MIWA. Hij werd hierin bijgestaan door de
heer Polfliet. Toen de heer Polfliet ontslag nam, werd de heer Verlaeckt aangesteld in
zijn functie van technisch directeur. De heer Vermeulen was administratief directeur
van april 1990 tot wanneer deze functie werd afgeschaft op 10 september 1998. Hij
verzekerde in die functie de administratieve opvolging binnen de Intercommunale. Hij
is geen politiek mandataris.
Viifde beklaazde Freva De Coeyere was van 1989 tot 2000 VLD-gemeenteraadslid te

Sint-Niklaas. Zij werd bij beslissing van de Algemene Vergadering d.d. 23 mei 1989
benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en bleef dit tot de Algemene Vergadering d.d.
22 mei 200 1. Zij was tevens lid van het Uitvoerend Bureau, doch uit de neergelegde
stukken blijkt niet gedurende welke periode. Zij werd gedaagd in haar hoedanigheid
van lid van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Bureau.
Zesde beklaagde Julien De Clercq werd in 198 1 verkozen tot gemeenteraadslid van
Temse. In 1987 en 1994 werd hij herkozen. Zowel na de verkiezingen van 1987 als na
deze van 1994 werd hij afgevaardigd als vertegenwoordiger bij de Intercommunale
MIWA. Hij bleef lid van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Bureau tot de
Algemene Vergadering d.d. 22 mei 2001. Hij werd gedaagd in zijn hoedanigheid van
lid van de Raad van Bestuur en van het Uitvoerend Bureau.
Zevende bekIaa9.de Jef Foubert was van 14 februari 1997 tot 3 1 december 2000 burgemeester van de stad Sint-Niklaas. Hij werd bij beslissing van de Algemene Vergadering
d.d. 23 mei 1995 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en bleef dit tot de Algemene
Vergadering d.d. 22 mei 2001. Hij was geen lid van het Uitvoerend Bureau. Hij werd
gedaagd in zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Bestuur.

I

11. Vordering van het Openbaar Ministerie

11.I. De vordering

De tenlasteleggingen hebben betrekking op :
- het zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van de overheid een vergunningsplichtige inrichting te hebben geëxploiteerd of te hebben veranderd of zonder uitbreidende vergunning een vergunning houdende inrichting van eerste of tweede klasse
te hebben veranderd (Al tot en met Ag) ;
- als exploitant van een inrichting verzuimd te hebben de in de milieuvergunning
opgelegde bijzondere voorwaarde, de voor de inrichting geldende algemene of per categorie van de inrichting door de Vlaamse Regering bij toepassing van artikel 20 van
het decreet vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden na te leven (B2, B3, B4, B5,
B6, B7a,B7b,B8,B9a,B9b,B9d,B10,B12,B13,B14,B15,B16,B17,B18,B19,
B20, B21, B22a, B22b, B22c, B22d, B22e en B23) ;
- de schending van de wetgeving op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen
verontreiniging door het lozen van bedrijfsafvalwater en van huisafvalwater in de achterliggende Molenbeek (C 1 en C2) ;
-voor het kalenderjaar 1996 het eerste jaarverslag niet te hebben ingediend voor 1 april
1997 (D) ;
-geen milieucoördinator te hebben aangesteld (E) ;
-geen gevolg te hebben gegeven aan de opgelegde dwangmaatregelen (H 1 tot en met

Hg) ;
11.2 De beklaaqden
De dagvaarding van het Openbaar Ministerie is gericht tegen 7 beklaagden. Eerste,
derde, vijfde, zesde en zevende beklaagde zetelden in de Raad van Bestuur, die
samengesteld is uit 10 leden ; 4 van deze beklaagden hadden tevens zitting in het
Uitvoerend Bureau. Daarenboven werden tevens de technische en administratief directeur gedagvaard (tweede en vierde beklaagde).
De Rechtbank stelt samen met de beklaagden vast dat slechts 5 van de 10 leden van de
Raad van Bestuur - geïnstalleerd bij beslissing van de Algemene vergadering d.d. 23

mei 1995 - werden gedagvaard, en niet de volledige Raad van Bestuur.
Enkele beklaagden vroegen bij toepassing van artikel 61 quinquies van het wetboek
van Strafvordering een aantal bijkomende onderzoeksdaden, met name onder meer het
gerechtelijk onderzoek uit te breiden tot alle leden en gewezen leden van de Raad van
Bestuur, vanaf het oudste geïncrimineerde feit tot de dag van verwijzing naar de Correctionele Rechtbank.
Bij beschikking d.d. 6 januari 2003 werd dit verzoek afgewezen door de Onderzoeksrechter omdat "de inverdenkinggestelde er geen belang bij heeft of er al dan niet
andere personen worden vervolgd, cle strafuitvoering bovendien een prerogatief zyncle
van de Proc~ireurcles Konings."
Artikel 28 quater lid 1 Sv. bepaalt uitdnikkelijk dat de procureur des Konings oordeelt
over de opportuniteit van de vervolging.
"Een negatief aspect van clit opportziniteitsbeginsel is clat het leiclt tot cle vervolging
van bepaalde personen daar waar anderen voor dezelfcle soort misdrijven - of ze@
voor hetzelfde feit - niet vervolgd worden." ... "Meer recent werd vastgestelcl clat
wegens de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie cle strafrechter niet geoorloofd is de be-slissing van de Procure~ircles Konings om rvel of niet te vervolgen te
beoordelen of hem daarover bevel te geven, en gepreciseerd dat cle omstancligheicl clut
cle procureur cles Konings het gelijkheidsbeginsel zoli hebben miskencl cloor een
bepaald persoon te vervolgen en niet een ander waarvan rvordt beweerd clat hij zich in
dezelfcle toestand zou bevinden - wat de strafrechter; afgezien van de onafhankelijkheicl
van het openbaar ministerie, bij ontstentenis van gegevens betreflencle het vervolgingsbeleid van het openbaar ministerie niet eens zou kunnen beoorclelen - cle strnfhaarheicl
van het cloor de beklaagde gepleegele misdrijf niet wegneemt, noch het verval van cle
strafvordering tot gevolg heeftqV(R.Verstraeten, Handboek strafvorclerinp, Maklu,
1999, nr. 46)

Zoals gesteld in het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstellin,o te Gent van 4 februari 2003 is het vervolgingsbeleid inderdaad een prerogatief van het Openbaar Ministerie.

11.3 De ueriode van de tenlasteleggingen
De periode van de tenlasteleggingen strekt zich uit van 27 januari 1994 tot op de das
van de verwijzing naar de correctionele rechtbank, dan wel tot en met de dag der
dagvaarding.
Alle beklaagden, behalve tweede en derde beklaagde, werpen in hun conclusies op dat
een aantal tenlasteleggingen zich situeren voor (zijnde voor 23 mei 1995) dan wel na
(zijnde na 22 mei 200 1) de bestuursperiode van de Raad van Bestuur waarvan 5 leden
werden gedagvaard.
De Raad van Bestuur waarvan 5 leden werden gedagvaard werd immers pas op 23 mei
1995 geïnstalleerd voor een termijn van 6 jaar tot 22 mei 2001. In de periode van 27
januari 1994 tot 23 mei 1995 werd MIWA dus bestuurd door een Raad van Bestuur
waarvan voor een deel andere natuurlijke personen deel uit maakten dan deze die thans
zijn gedagvaard.
De tenlasteleggingen B. 9 a - d betreffen echter inbreuken gepleegd vanaf 27 januari
1994 tot 16 november 1998.
De tenlastelegging B. 20 betreft inbreuken gepleegd vanaf 27 januari 2004 tot en met

12 augustus 1998, meermaals op niet nader te bepalen data, maar in elk geval op 14
juni 1996, op 24 september 1996 en op 14 november 1996.
Het O.M. kon dan ook niet de beklaagden die geen lid waren van de voorgaande Raad
van Bestuur, vervolgen voor de tenlasteleggingen sub B. 9 a - d en B. 20 gepleegd tot
datum van 23 mei 1995.
In casu waren eerste en zevende beklaagde geen lid van de Raad van Bestuur op datum
van 27 januari 1994 en dienen zij voor deze tenlasteleggingen hoe dan ook te worden
vrijgesproken in zoverre zij betrekking hebben op de periode van 27 januari 1994 tot
23 mei 1995.
Derde beklaagde was van 8 september 1994 tot 23 mei 1995 evenmin lid van de Raad
van Bestuur, gelet op het feit dat zij in die periode afgevaardigde was in het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. Ook zij dient derhalve voor de tenlasteleggingen sub B.
9 a - d en B. 20 te worden vrijgesproken in zoverre zij betrekking hebben op de periode
van 8 september 1994 tot 23 mei 1995.
Daarenboven betreffen de tenlasteleggingen B. 23 en D inbreuken gepleegd tot op de
dag der verwijzing naar de correctionele rechtbank dan wel tot en met de dag der
dagvaarding.
Bij beslissing van de Algemene Vergadering d.d. 22 mei 2001 werd echter een nieuwe
Raad van Bestuur benoemd.
Het O.M. heeft echter niet de leden van de huidige Raad van Bestuur gedagvaard.
Enkel de eerste en derde beklaagde zijn thans nog lid van de huidige Raad van Bestuur.
Ook tweede beklaagde is tot op heden actief binnen MIWA.
Vierde, vijfde, zesde en zevende beklaagde dienen dan ook voor deze tenlasteleggingen
te worden vrijgesproken in zoverre zij betrekking hebben op de periode van 22 mei
2001 tot op de dag der verwijzing naar de correctionele rechtbank dan wel tot en met
de dag der dagvaarding.

Het Belgisch strafrecht is een schuldstrafrecht : geen straf zonder schuld, nullum crimen sine culpa.
Dit strafrechtelijk schuldbegrip kan verschillende betekenissen dekken.
Naast schuld in de betekenis van onachtzaamheid en in de betekenis van verwijtbaarheid, bestaat ook schuld als een juridisch causale relatie tussen feit en rechtssubject.
Het schuldoordeel is dan een juridisch waardeoordeel over een concrete individuele
persoon : kan een feit worden toegewezen aan een dader, dit is aan diegene die geacht
wordt te hebben gedaan wat de strafwet verbiedt of te hebben nagelaten wat de strafwet
hem oplegde (feitelijke of materiële toerekening?) (zie ook : L. Dupont, Beginselen van
strafrecht, Acco, 2002, boekdeel 1, p. 80 - 8 1 en p. 142 e.v.)
In concreto houdt dit beginsel in dat om iemand te kunnen straffen voor een bepaald
strafbaar feit, dit feit aan die persoon toerekenbaar moet zijn.
De strafrechtelijke verantwoordelijkheid va; rechtspersonen werd pas eerst ingevoerd
bij wet van 4 mei 1999.
De Intercommunale MIWA is een publiekrechtelijke rechtspersoon welke echter niet
onder toepassing valt van de bij voormelde wet ingevoerde strafrechtelijke
aansprakelijkheid van rechtspersonen (art. 5 Sw.)
In casu werden een aantal leden van de Raad van Bestuur en twee directeurs
gedagvaard door het Openbaar Ministerie.

Het Openbaar Ministerie dient dan ook aan te tonen dat beklaagden een individuele
fout hebben begaan.
"Vaak zal het parket echter de natuurlijke personen achter de rechtspersoon trachten op
te sporen en te vervolgen. (b.v. een lid van de raad van bestuur). Dit is echter slechts
mogelijk als kan worden aangetoond dat de beslissine tot het plezen van het rnisrlriif
door speczfiek nanwìisbare personen is getroffen en dat bij gevolg de gewone regels
van daderschap en deelneming kunnen worden toegepast. Deze regeling blijft verder in
de praktijk gelden.
Misdrijven gepleegd door entiteiten die buiten de toepassing van art. 5 Sw. vallen,
zullen verder, zoals in het verleden, via een bestraffing van de natuurlijke personen
kunnen worden aagepakt." (C. Van den Wijngaert, Strafrecht en strafprocesrecht,
Maklu, 1999, p. 11 1)
111.1 Voor wat betreft de eerste, derde, vijfde, zesde en zevende beklaagde
Deze beklaagden maakten allen deel uit van de Raad van Bestuur van de Intercommunale.
Zij kunnen slechts strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden indien een eigen individuele fout kan worden aangetoond, hetgeen in concreto door de rechter dient te worden
beoordeeld.
Essentieel hiervoor is de vraag "hoe" of "op welke wijze" de bestuurders hebben gestemd in de Raad van Bestuur bij het nemen van de beslissinsen die geleid hebben tot de
tenlasteleggingen. Hiervoor dient te worden nagegaan welke wijze van stemmen
gehanteerd wordt in de Raad van Bestuur.
Is er eenparigheid van stemmen vereist, dan kunnen de leden van de Raad van Bestuur
strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Is er een (gewone of bijzondere) meerderheid van stemmen vereist en is het individuele stemgedrag van de bestuurders nergens
uit af te leiden, dan kan niet worden aangetoond door welke specifiek aanwijsbare persoon de beslissing tot het plegen van het misdrijf is getroffen.
Het Openbaar Ministerie stelt dat de beslissingen van de Raad van Bestuur genomen
werden bij unanimiteit.
Het Openbaar Ministerie beroept zich hierbij op het feit dat de notulen geen vermeldingen bevatten van het individueel stemgedrag. Als er een "dissenting opinion7'was, dan
had die individuele bestuurder er zorg voor moeten dragen dat dit werd geacteerd in de
notulen van de vergadering.
Uit voorliggend dossier en meer bepaald uit de ter zitting van 16 november 2005
neergelegde stukken blijkt echter dat de besluiten van de Raad van Bestuur niet worden
genomen bij unanimiteit van stemmen.
Volgens de oprichtingsstatuten van de Intercommunale MIWA (B.S. 24 mei 1978)
worden de beslissingen van de Algemene Vergdering genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
De wijze van stemmen in de Raad van Bestuus wordt niet bepaald in deze statuten.
Deze statuten werden gewijzigd bij de Bijzondere Algemene Vergadering van 25 mei
1993. Blijkens artikel 20 van de gewijzigde statuten worden de besluiten van de Raad
van Bestuur genomen bij volstrekte meerderheid, waarbij iedere bestuurder beschikt
over één stem en waarbij slechts vergaderd kan worden wanneer de meerderheid van de
leden aanwezig is.
Uit de uittreksels uit het Notulenboek van de Raad van Bestuur kan het individuele

stemgedrag van de bestuurders niet afgeleid worden. Er wordt enkel vermeld : "de
Raad" beslist ... (St. 142 kaft 11). Nergens wordt het individuele stemgedrag van één
van de bestuurders geacteerd.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 28 mei 1996, d.d. 27
mei 1997 en d.d. 1 1 juni 1998 blijkt dat de voorzitter en de ondervoorzitter bij éénparigheid van stemmen werden herverkozen in hun functie.
Aangezien de beslissingen van de Raad van Bestuur genomen worden bij volstrekte
meerderheid van stemmen en het individuele stemgedrag van de bestuurders niet blijkt
uit de notulen, noch uit enig ander stuk, kan de individuele strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de eerste, derde, vijfde, zesde en zevende beklaagde niet worden
aangetoond.
Er kan hierbij verwezen worden naar volgende rechtspraak en rechtsleer :

"De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een bestuursliíl van een intercomiinale
vereniging voor een collegiaal genomen beslissing vloeit niet voort uit het enkele feit
dat de beklaagde deel uitmaakt van het college dat de strafbare beslissing nam, claar er
geen individuele gelijke verdeling van de collectieve strafrechtelijke veranh.voordelijkheid bestaat." (Brussel, 24 april 1985, R.W. 1985-86, 882?noot M. De Swaef)

... een strafiaar feit "gepleegd" door een rechtspersoort \gloeit rloorgaans voort uit
een beslissing van een orgaan van de rechtspersoon. Deze beslissing is vaak het
resultaat van een (geheime)stemming. Daarom kan men, behalve bij unanimiteit,
onmogelijk bepalen welke natuiirlijke personen de beslissiïrg hebben getroffen." (C.
Van den Wijngaert, Strafrecht, Strafprocesrecht en Internationaal Strafrecht, Maklu, p.
121)
"

Het Openbaar Ministerie blijft in gebreke aan te tonen dat de respectievelijk beklaagden een fout hebben begaan die strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het
gedrang brengt.
De eerste, derde, vijfde, zesde en zevende beklaagde dienen dan ook te worden vrijgesproken van de in hun hoofde aangehouden tenlasteleggingen A 1, A2, A3, A4, A5, A6,

A7,A8,B2,B3,B4,B5,B6,B7a,B7b,B8,B9a,B9b,B9d,B10,B12,B13,B14,B1
B 16, B 17, B 18, B 19, B20, B21, B22a, B22b, B22c, B22doB22e, B23, C 1, C2, D, E,
H 1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 en H8.
111.2 Voor wat betreft de tweede en de vierde beklaagde
Tweede en vierde beklaagde maakten geen deel uit van de Raad van Bestuur van de
Intercommunale, doch zij waren respectievelijk technisch en administratief directeur.
A. Volgens de conclusies van de tweede beklaagde bestond er voor de periode waarop
de tenlasteleggingen betrekking hebben, gem document waaruit blijkt wat de precieze
taakomschrijving was van tweede beklaagde. Hij stond naar eigen zeggen in voor de
dagdagelijkse opvolging van de exploitatie van MIWA en diende de Raad van Bestuur
in te lichten met betrekking tot de technische aspecten en de dagelijkse werking van de
verbrandingsoven. Hij adviseerde tevens de Raad van Bestuur over de investeringen en
beslissingen die dienden genomen te worden voor de goede werking ervan.
De uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over het bestuur en het beleid van de Intercommunale lag bij de Raad van Bestuur. De tweede beklaagde had dienaangaande geen
1 enkele zelfstandige bevoegdheid. (syntheseconclusies tweede beklaagde p. 5)

B. In artikel 22 van de statuten gewijzigd bij Bijzondere Algemene Vergadering van 23
mei 1995 wordt het volgende bepaald over de functie van secretaris :
"De vereniging zal beschikken over een secretaris, gelast met de uitvoering van de
taken verbonden aan de werking van de vereniging, zoals bepaald door de Raad van
Bestuur. De secretaris wordt aangesteld, zonder beperking van duur, door de Raad van
Bestuur. Deze laatste bepaalt tevens zijn prestaties alsmede de daaraan verbonden
bezoldiging. De secretaris wordt aangesteld buiten de leden van de Raad van Bestuur."
Vierde beklaagde stelt in zijn conclusies dat hij instond voor de administratieve leiding
van de Intercommunale. Hij hield onder meer de notulen bij van de Raad van Bestuur
en ondertekende alle akten van dagelijks bestuur en briefwisseling. Ook de vierde beklaagde houdt vol dat hij geen zelfstandige beslissingsbevoegdheid had.
Uit de neergelegde stukken en uit voorliggend dossier blijkt niet dat de tweede en de
vierde beklaagde effectieve individuele beslissingsmacht hadden.
In de conclusies van het Openbaar Ministerie wordt enkel gesteld dat zij wel degelijk
een invloed hadden op het strafbare handelen van de rechtspersoon en wel degelijk beslissingsmacht hadden.
Het Openbaar Ministerie levert hiervan echter geen enkel concreet bewijs.
De Rechtbank is dan ook van oordeel dat de aan de tweede en de vierde beklaagde ten
laste gelegde feiten niet op een afdoende wijze bewezen zijn zodat zij dienen te worden
vrijgesproken voor de in hunnen hoofde aangehouden tenlasteleggingen A l , A2, A3,
A4, A5, A6, A7, A8, B2, B3, B4, B5, B6, B7a, B7b, BS, B9a, B9b, B9d, B 10, B 12,
B13, B14, B15, B16,B17, B18, B19, B20,B21, B22a, B Z b , B22c, B22d, B22e, B23,

Cl,C2,D,E,Hl,H2,H3,H4,H5,H6,H7enHS.
1V.Vorderino van de Burgerliike Partijen
Bij rechtstreekse dagvaarding betekend bij gerechtsdeurwaardersexploot van 25 juli
2003 vorderen de burgerlijke partijen de toekenning aan elk van hen van 1 EUR provisie, te vermeerderen of te verminderen in de loop van het geding, meer de vergoedende, gerechtelijke intresten en de kosten.
Beklaagden werpen in hun conclusies op dat de rechtstreekse dagvaarding een letterlijke overname is van de eindvordering van het Openbaar Ministerie d.d. 18 november
2002.
De Raadkamer heeft de 7 beklaagden bij beschikking d.d. 27 mei 2003 verwezen naar
de Correctionele Rechtbank, doch was hierbij van oordeel dat er geen reden tot vervolging was in hunnen hoofde wegens de tenlasteleggingen sub B 1, B9c, B 1 1, B24,
B25, F, G, H9,HlOen H1 1.
In de rechtstreekse dagvaarding d.d. 25 juli'2003 werden echter ook de tenlasteleggingen waarvoor de beklaagden buiten vervolging werden gesteld, opgenomen. Hun vordering werd dus ook gesteund op tenlasteleggingen waarvoor de beklaagden niet
werden vervolgd.

"De buitenvervolgingstelling heeft gezag van gewijsde in die zin dat de inverdenkinggestelde niet zonder meer voor hetzelfde feit voor het vonnisgerecht kan tvorclen
gebracht. Na een definitieve beschikking tot buitenvervolgingstelling kan de zaak niet

via een rechtstreekse dagvaarding bij het vonnisgerecht aanhangig tvorden gemaakt.
Na een niet-nominatieve buitenvervolgingsteIling kan niemand voor het betreffende feit
rechtstreeks worden gedagvaard." (R. Verstraeten, -g,
Maklu, 1999, nr.
1030 en 1037)

De vordering is dan ook in principe onontvankelijk in de mate dat zij geënd is op de
tenlasteleggingen sub B 1, B9c, B 11, B24, B25, F, G, H9, H 10 en H 1 1 in de rechtstreekse dagvaarding.
Gelet op de tussengekomen vrijspraak dient de Rechtbank zich onbevoegd te verklaren
om kennis te nemen van de vordering van de burgerlijke partijen.
Gelet op de genoemde artikelen en de hiernavolgende artikelen:
art. 91K.B.28.12.1950 verv.K.B.29.7.92 gew.K.B.23.12.93 gew.K.B. 1 1.12.01(E);(gerechtskosten)
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14,21 tot 24, 3 1 tot 37,40, 41;

Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190 ter, 191, 194, 195;
Burg. Wetboek, art. 1382; W. 17.4.1878,art.3 en 4; Wetb. strafrecht, art.44,45;(BP)

Om die redenen, de Rechtbank, recht doende:
op tegenspraak;

Spreekt de beklaagden, tevens rechtstreeks gedaagden, vrij van al de hen ten
laste gelegde feiten, zonder kosten.
Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de
burgerlijke partijen.
Veroordeelt de burgerlijke partijen in betaling van de gerechtskosten deze in
hun geheel begroot op 307,36 euro.
Zegt dat de rechtstreeks dagende partijen hun eigen kosten dienen te dragen.
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Aldt~st~itgesprokenin openbare terechtzitting van: .......................
---- VIJFTIEN FEBRUARI TWEEDUIZEND EN ZES ----

Aanwezig: .....................................................
Mevr. R. Segers, ondervoorzitter,alleenrechtsprekendrechter in strafzaken;
Mevr. P. Clauw, Substituut-Procureur des Konings;
Mevr. E.Van Muylem, adjunct-griffier;

,s
R. SEGERS

