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heeft het Milieuhandhavingscollege het volgende overwogen: 
 
 
1. Voorwerp van het beroep 
 
 
Het beroep is gericht tegen de beslissing 10/AMMC/40-M/TR van 5 augustus 2011 van de 
gewestelijke entiteit waarbij zij aan de verzoekende partij twee alternatieve bestuurlijke geldboeten 
oplegt, een eerste van 1.147 euro, vermeerderd met de opdeciemen die ten tijde van het plegen van 
de feiten van toepassing waren voor de strafrechtelijke geldboeten, aldus gebracht op 6.380,50 euro, 
wegens “de overschrijdingen van MAK’s” en een tweede van 1.565 euro, vermeerderd met de 
opdeciemen die ten tijde van het plegen van de feiten van toepassing waren voor de strafrechtelijke 
geldboeten, aldus gebracht op 8.607,50 euro, wegens “de overschrijdingen van PAK’s”. 
 
 
2. Verloop van de rechtspleging 
 
 
2.1. Met een brief van 31 december 2009 meldt de procureur des Konings van Oudenaarde, 
overeenkomstig artikel 16.4.33 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid (hierna DABM), aan de gewestelijke entiteit dat hij het milieumisdrijf niet 
strafrechtelijk zal behandelen. 
 
Met een brief van 23 februari 2010 brengt de gewestelijke entiteit de verzoekende partij op de hoogte 
van haar voornemen om een alternatieve bestuurlijke geldboete, al dan niet vergezeld van een 
voordeelontneming, op te leggen en nodigt zij de verzoekende partij uit om schriftelijk haar verweer 
mee te delen. 
 
De verwerende partij heeft geen schriftelijk verweer bij de gewestelijke entiteit ingediend. 
 
Op 5 augustus 2011 legt de gewestelijke entiteit de voormelde bestuurlijke geldboete op. De 
kennisgeving van deze beslissing aan de verzoekende partij gebeurt met een brief van 12 augustus 
2011, aangetekend ter post verzonden. 
 
 
2.2. Met een aangetekende brief van 12 september 2011 stelt de verzoekende partij beroep in 
tegen de beboetingsbeslissing. Het verzoekschrift bevat een inventaris van de overtuigingsstukken. 
De geïnventariseerde stukken zijn eraan toegevoegd. 
 
De verwerende partij dient op 22 september 2011 bij de griffie een dossier in met een kopie van de 
bestreden beslissing en de stukken op grond waarvan de gewestelijke entiteit haar beslissing heeft 
genomen. 
 
De verwerende partij dient op 4 november 2011 een memorie van antwoord in. 
 
De verzoekende partij dient op 13 december 2011 een memorie van wederantwoord in. 
 
De verwerende partij dient op 20 december 2011 een laatste memorie in. 
 
Bij beschikking 11/MHHC/15-M/B2 van 10 januari 2012 heeft de kamervoorzitter, overeenkomstig 
artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2011 houdende vaststelling van de 
rechtspleging voor het Milieuhandhavingscollege (hierna Procedurebesluit), de verwerende partij 
gevraagd om uiterlijk op 27 januari 2012 een kopie voor te brengen van het volledige 
beproevingsverslag, zoals opgesteld door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, van het 
schepmonster met nummer O/W/2009/M200/473, genomen op 17/11/2009 van het geloosde 
industrieel afvalwater van de verzoekende partij. 
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Met een aangetekende brief van 18 januari 2012 heeft de verwerende partij het gevraagde stuk bij de 
griffie ingediend en met een aangetekende brief van 23 januari 2012 heeft de griffier van deze stukken 
kennis gegeven aan de verzoekende partij.  
 
Met een aangetekende brief van 3 februari 2012 deelt de verzoekende partij mee dat zij “geen 
opmerkingen wenst te formuleren bij het ambtshalve opgevraagde stuk”. 
 
 
2.3. Bij beschikking 11/MHHC/15-M/B1 van 10 januari 2012 heeft de kamervoorzitter de 
behandeling van het beroep vastgesteld op de zitting van 1 maart 2012. 
 
De verzoekende partij is op de zitting vertegenwoordigd door mr. Tom MALFAIT die optreedt loco mr. 
Karolien BEKÉ, haar raadsman. 
 
De verwerende partij is vertegenwoordigd door mr. Alexander LOOBUYCK die optreedt loco mr. Bart 
STAELENS, haar raadsman, bijgestaan door mevrouw Tine RENDERS, beleidsmedewerker van de 
gewestelijke entiteit. 
 
Bestuursrechter Peter SCHRYVERS brengt verslag uit. 
 
De partijen worden gehoord. 
 
De debatten worden gesloten en de zaak wordt voor uitspraak in beraad genomen. 
 
 
3. Ontvankelijkheid 
 
 
Het beroep, dat op 12 september 2011 is ingediend met een aangetekende brief, is tijdig en 
regelmatig naar vorm. Er stellen zich geen problemen met betrekking tot andere aspecten van de 
ontvankelijkheid van het beroep en de verwerende partij werpt desbetreffend geen excepties op. 
 
Het beroep is ontvankelijk. 
 
 
4. Feiten 
 
 
De voor de beoordeling van het beroep relevante feiten kunnen als volgt worden samengevat. 
 
 
4.1. De verzoekende partij exploiteert een klasse 1-wasserij met droogkuis. Zij beschikt daarvoor 
over een milieuvergunning, afgeleverd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 22 
april 1993, en een besluit van diezelfde deputatie van 5 juni 2008, houdende wijziging van de 
exploitatievoorwaarden. 
 
De milieuvergunning van 22 april 1993 bevat geen bijzondere voorwaarden in verband met de lozing 
van monocyclische aromatische koolwaterstoffen (hierna MAK) of polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (hierna PAK). 
 
De milieuvergunning van 5 juni 2008 legt onder meer volgende bijzondere voorwaarden op voor de 
lozing van het bedrijfsafvalwater, met een debiet van maximaal 10 m³/uur en 85 m³/dag:  
      “ - monocylische aromatische koolwaterstoffen (MAK’s): 
   - isopropyltolueen: 120 µg/l 
   - overige MAK’s totaal: 20 µg/l 
   - overige MAK’s individueel: 10 µg/l 
 - polycylische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s): 
    - PAK’s totaal: 5 µg/l 
   - PAK’s totaal: 1 µg/l (vanaf 3 jaar na datum van onderhavig besluit) 
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   - benzo(a)pyreen: 0,05 µg/l 
   - som benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen: 0,03 µg/l 
   - som benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen: 0,002 µg/l 
   - anthraceen: 0,1 µg/l” 
 
 
4.2. Naar aanleiding van een routinemonstername van het geloosde bedrijfsafvalwater op 17 
november 2009, stelt een toezichthouder van de afdeling Milieu-inspectie op 11 december 2009 een 
proces-verbaal op ten laste van de verzoekende partij wegens overschrijdingen van de in de eerder 
vermelde milieuvergunning van 5 juni 2008 opgelegde normen voor de lozing van bedrijfsafvalwater. 
Het betreft de volgende overschrijdingen bij het schepmonster met nummer O/W/2009/M200/473: 
 
   voor de MAK’s: 
 - p-isopropyltolueen: 306 µg/l (norm: 120 µg/l) 
 - overige MAK’s totaal: 1.054 µg/l (norm: 20 µg/l) 
 - ethylbenzeen: 219 µg/l (norm: 10 µg/l) 
 - som m+p-xyleen: 383 µg/l (norm: 10 µg/l) 
 - o-xyleen: 205 µg/l (norm: 10 µg/l) 
 - propylbenzeen: 30,8 µg/l (norm: 10 µg/l) 
 - 1,3,5-trimethylbenzeen: 45,6 µg/l (norm: 10 µg/l) 
 - 1,2,4-trimethylbenzeen: 151 µg/l (norm: 10 µg/l) 
 
   voor de PAK’s: 
 - benzo(a)pyreen: 0,07 µg/l (norm: 0,05 µg/l) 
 - benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen: 0,28 µg/l (norm: 0,03 µg/l) 
 - benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen: 0,14 µg/l (norm: 0,002 µg/l) 
 
Dit proces-verbaal vermeldt eveneens dat er reeds eerder bij dit bedrijf overschrijdingen van de 
lozingsnormen werden vastgesteld: 
 - op 25 april 2007: in een monster van het bedrijfsafvalwater bedraagt het gehalte aan MAK 118 

µg/l, volledig onder de vorm van p-isopropyltolueen (op dat ogenblik bedraagt de maximaal 
toegelaten concentratie 2 µg/l). Hiervoor stelde de toezichthouder op 6 juli 2007 een proces-
verbaal op; 

 - op 9 oktober 2008: in een monster van het bedrijfsafvalwater bedraagt het gehalte aan MAK 
341 µg/l, waarvan 340 µg/l aan p-isopropyltolueen (op dat ogenblik geldt reeds de bijzondere 
voorwaarde uit de vergunning van 5 juni 2008, namelijk 120 µg/l voor p-isopropyltolueen). Deze 
overschrijding is vermeld in het proces-verbaal van 11 december 2009. 

 
Als bijlage 3 bij het proces-verbaal van 11 december 2009 is het beproevingsverslag gevoegd, 
opgesteld door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek, van het schepmonster met nummer 
O/W/2009/M200/473, genomen op 17 november 2009 van het geloosde industrieel afvalwater van de 
verzoekende partij. Onderaan dit beproevingsverslag is volgende tekst opgenomen: “MAK: 
ethylbenzeen, m+p-xyleen, o-xyleen, 1,2,4-trimethylbenzeen en p-isopropyltolueen: gerapporteerde 
waarden zijn indicatief. Reële analyseresultaten voor 1,2,4-trimethylbenzeen, ethylbenzeen, o-xyleen 
en p-isopropyltolueen: > 80 µg/l en voor m+p-xyleen > 160 µg/l.” 
 
 
4.3. Op 31 mei 2011 bezorgt de toezichthouder per mail aanvullende informatie aan de 
gewestelijke entiteit. Daarbij deelt hij onder meer het volgende mee: “Op 1/10/2010 werd er opnieuw 
een watermonster genomen met een uitgebreide analyse. Op dat ogenblik voldeed het monster aan 
de voorwaarden.” 
 
Op 15 september 2011 besliste de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om de 
lozingsvoorwaarden opnieuw aan te passen. Voor de lozing van MAK en PAK legt zij dan volgende 
bijzondere voorwaarden op: 
      “ - benzo(a)pyreen: 0,1 µg/l 
 - benzo(b)fluoranteen + benzo(k)fluoranteen: 0,35 µg/l 
 - benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen: 0,2 µg/l 
 - fluoranteen: 0,35 µg/l 
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 - pyreen: 0,3 µg/l 
 - fenantreen: 0,4 µg/l 
 - PAK’s t: 12 µg/l  
 (…) 
 - p-isopropyltolueen: 400 µg/l 
 - overige MAK’s t: 185 µg/l 
 - ethylbenzeen: 25 µg/l 
 - som m+p-xyleen: 70 µg/l 
 - o-xyleen: 30 µg/l 
 - propylbenzeen: 3,5 µg/l 
 - 1,3,5-trimethylbenzeen: 10 µg/l 
 - 1,2,4-trimethylbenzeen: 35 µg/l” 
 
 
5. Beoordeling 
 
 
5.1. De gewestelijke entiteit oordeelt dat de in het proces-verbaal vastgestelde feiten bewezen zijn 
en kwalificeert deze feiten als een milieumisdrijf overeenkomstig artikel 16.1.2, 2°, DABM, meer 
bepaald als een schending van: 

- artikel 22 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dat onder meer 
de exploitant verplicht om “de exploitatievoorwaarden na te leven”; 

- artikel 43 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling 
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (hierna VLAREM I), dat onder 
meer de exploitant verplicht om “de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere 
voorwaarden” na te leven; 

- artikel 4.2.3.1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (hierna VLAREM II), dat de lozing 
van gevaarlijke stoffen, in concentraties die hoger zijn dan de milieukwaliteitsnormen, enkel 
toelaat indien voor die stoffen “in de milieuvergunning emissiegrenswaarden zijn vastgesteld”. 

 
Zij legt met toepassing van de artikelen 16.4.25 tot en met 16.4.38 DABM en van artikel 76 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het DABM 
twee alternatieve bestuurlijke geldboeten op. 
 
 
5.2.1. In haar verzoekschrift voert de verzoekende partij tegen de bestreden beboetingsbeslissing 
één middel aan, “genomen uit de schending van (i) artikel 16.4.29 van het DABM en (ii) de schending 
van de beginselen van behoorlijk bestuur, inzonderheid het redelijkheidsbeginsel en de materiële 
motiveringsplicht”.  
 
Met het beroep beoogt zij “de alternatieve bestuurlijke geldboete kwijt te schelden, minstens te 
verminderen”. 
 
5.2.2. In haar enig middel argumenteert de verzoekende partij in een eerste onderdeel, wat de ernst 
van de feiten betreft, dat de beslissing is gesteund op concentraties MAK en PAK die niet 
overeenstemmen met de realiteit. Zij betwist de juistheid van de analyseresultaten op basis van een 
tabel waaruit afgeleid wordt dat “de analyseresultaten van de Milieu-inspectie concentraties 
opleverden die een tienvoud uitmaken van de gemiddelde tijdens eigen bedrijfsanalyses gemeten 
concentraties PAK’s en MAK’s (met uitzondering van p-isopropyltolueen).” Zij vermoedt dat een 
materiële vergissing bij het bepalen van de standaarden in het labo aan de basis ligt van de hoge en 
foutieve concentraties en merkt op dat, ingevolge een wijziging van de milieukwaliteitsnormen bij 
besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, niet langer alle in het proces-verbaal weerhouden 
stoffen als gevaarlijke stoffen worden gekwalificeerd. 
 
In een tweede onderdeel stelt de verzoekende partij dat er geen sprake kan zijn van 
concurrentievervalsing. Zij heeft immers wel voorzorgsmaatregelen genomen met het oog op de 
bescherming van mens en milieu, maar het verwijderen van PAK’s en MAK’s uit het bedrijfsafvalwater 
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behoort niet tot de beste beschikbare technieken (hierna BBT) en de concentraties aan PAK’s en 
MAK’s in het bedrijfsafvalwater zijn inherent aan de bedrijfssector. 
 
In een derde onderdeel, wat de frequentie betreft, ontkent de verzoekende partij niet dat in het 
verleden reeds overschrijdingen van de vergunde lozingsvoorwaarden werden vastgesteld. Zij stelt 
evenwel dat deze overschrijdingen beperkt bleven tot de stof p-isopropyltolueen en dat zij alle 
noodzakelijke stappen heeft ondernomen om deze overschrijdingen te remediëren. 
 
De verzoekende partij besluit haar verzoekschrift met een vierde onderdeel. Daarin argumenteert zij 
dat er geen sprake kan zijn van een dermate schadelijk effect op mens en milieu dat de opgelegde 
geldboete, minstens de hoogte ervan, kan worden gerechtvaardigd. Zij stelt dat “de bestreden 
beslissing, inzonderheid wat de hoogte van de alternatieve bestuurlijke geldboete betreft, niet in 
evenredigheid [staat] met het door verwerende partij weerhouden misdrijf”. Daarenboven meent zij dat 
“de bestreden beslissing (…) niet gesteund [is] op in rechte en in feite aanvaardbare motieven” en dat 
een zorgvuldige overheid, op basis van de voorliggende gegevens, niet in alle redelijkheid tot deze 
beslissing kon komen. 
 
5.2.3. De verwerende partij repliceert, in haar memorie van antwoord, bij het eerste onderdeel dat de 
stelling van de verzoekende partij dat er een fout zou zijn gemaakt bij de analyseresultaten, elke 
grondslag mist. Het gaat immers om een pure bewering en de verzoekende partij slaagt er niet in dit 
te bewijzen. Zij voegt hier echter nog aan toe, zich baserend op de beginselen van behoorlijk 
burgerschap, dat de verzoekende partij “niet voor de eerste maal een dergelijke discussie te berde 
[kan] brengen en een dergelijk middel ontwikkelen” voor het Milieuhandhavingscollege. 
 
Omtrent het tweede onderdeel stelt de verwerende partij dat de uitleg van de verzoekende partij best 
mogelijk is, maar dat dit niets verandert aan de normen of aan de vastgestelde overschrijdingen van 
deze normen. 
 
De verwerende partij argumenteert, wat het derde onderdeel betreft, dat het niet voor betwisting 
vatbaar is dat het in casu niet om de eerste verbalisering van overschrijding gaat.  
 
Zij stelt, ten slotte, dat de hoogte van de geldboete “duidelijk en klaar gemotiveerd [is] krachtens 
pertinente en draagkrachtige motieven” en voegt er aan toe dat de bestreden beslissing rekening 
houdt met verzachtende omstandigheden. 
 
5.2.4. In haar memorie van wederantwoord herneemt de verzoekende partij het eerder ingeroepen 
middel en voegt de nieuwe milieuvergunning, waarmee de deputatie op 15 september 2011 de 
lozingsvoorwaarden wijzigt, toe. 
 
In verband met het standpunt van de verwerende partij omtrent de toepassing van de beginselen van 
behoorlijk burgerschap stelt de verzoekende partij dat deze beginselen tot dusver nog nooit door 
administratieve rechtscolleges werden gehanteerd en dat er geen sprake kan zijn van een 
onzorgvuldig handelen, van rechtsverwerking of van enige nalatigheid in hoofde van de verzoekende 
partij. 
 
5.2.5. In haar laatste memorie poneert de verwerende partij, omtrent de rechtsverwerking, dat de 
beginselen van behoorlijk burgerschap wel een algemene toepassing kennen in het administratief 
recht. Zij stelt dat de verzoekende partij geen “maanden en maanden” mocht wachten om haar stelling 
in verband met de onjuistheid van de analyseresultaten naar voor te brengen. 
 
Met betrekking tot het redelijkheidsbeginsel en de materiële motiveringsplicht herhaalt de verwerende 
partij haar standpunt dat de alternatieve bestuurlijke geldboete terecht werd opgelegd. 
 
 
5.3. Luidens artikel 9, §1, Procedurebesluit kan de verzoekende partij na de indiening van haar 
verzoekschrift slechts aanvullende stukken aan het dossier toevoegen op voorwaarde dat deze haar 
“op het ogenblik van het indienen van het beroep (…) niet bekend waren.” De milieuvergunning van 
de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 15 september 2011, die de verzoekende partij 



MHHC-12/15-VK 29 maart 2012 7 

samen met haar memorie van wederantwoord heeft neergelegd, moet dan ook niet uit de debatten 
geweerd worden, nu dit stuk pas ontstond na het indienen van het beroep op 12 september 2011. 
 
 
5.4.1. Artikel 16.4.29 DABM bepaalt dat als een bestuurlijke geldboete wordt opgelegd de hoogte 
ervan afgestemd wordt op de ernst van het milieumisdrijf en dat desgevallend rekening wordt 
gehouden met de frequentie en de omstandigheden waarin de vermoedelijke overtreder het 
milieumisdrijf heeft gepleegd of beëindigd. 
 
5.4.2. In het eerste onderdeel van haar enig middel betwist de verzoekende partij de ernst van het 
milieumisdrijf op basis van foutieve analyseresultaten. 
 
Het Milieuhandhavingscollege stelt vast dat het niet betwist wordt dat de monsterneming door de 
toezichthouder van de afdeling Milieu-inspectie op 17 november 2009 en de daaropvolgende analyse 
door het daartoe erkend laboratorium Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek gebeurden volgens 
de bepalingen van de artikelen 16.3.14 tot en met 16.3.16 DABM en van de artikelen 46 tot en met 53 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het 
DABM. 
Uit de stukken van het dossier, in casu het “verslag van monsterneming en/of meting in het kader van 
de technische controle op de lozing van afvalwater”, dat als bijlage bij het proces-verbaal van 11 
december 2009 gevoegd is en waarin de monsterneming van 17 november 2009 wordt geacteerd, 
blijkt dat de heer […], de zaakvoerder van de wasserij, reeds bij de monsterneming op 17 november 
2009 in kennis is gesteld van deze monsterneming, een kopie ontving van het vermelde verslag van 
monsterneming en het deel van het monster dat bestemd is voor de tegenanalyse ter plaatse ontving. 
De verzoekende partij bevestigt in haar memorie van wederantwoord dat zij geen tegenanalyse liet 
uitvoeren. Bovendien blijkt nergens dat de verzoekende partij kort na de ontvangst van het proces-
verbaal (verstuurd op 14 december 2009, dus minder dan één maand na de monsterneming) een of 
andere actie ondernam om de resultaten te (laten) verifiëren. Op het ogenblik van het indienen van 
het verzoekschrift, bijna 2 jaar na de monsterneming, is een dergelijke verificatie helemaal onmogelijk 
geworden. 
Samen met de verwerende partij stelt het Milieuhandhavingscollege vast dat de verzoekende partij 
zelf geen enkel rechtstreeks bewijs aanvoert van een foutieve analyse of rapportering. De 
vergelijkende tabel in het verzoekschrift kan enkel doen besluiten dat de gerapporteerde 
analyseresultaten voor MAK inderdaad zeer hoog zijn in vergelijking met de resultaten van andere 
monsternames en dat deze voor PAK hoger zijn dan of zelfs vergelijkbaar zijn met de resultaten van 
andere monsternames. De nieuwe lozingsvoorwaarden, zoals die opgenomen zijn in de 
milieuvergunning van 15 september 2011, bevestigen dit beeld. Daarbij dient te worden opgemerkt dat 
de resultaten waarmee vergeleken wordt, geen van allen het resultaat zijn van een tegenanalyse op 
het monster in kwestie. Noch de tabel gevoegd bij het verzoekschrift, noch de nieuwe 
milieuvergunning bevatten informatie of gegevens die een fout of minstens redelijke twijfel bij de 
correctheid van de analyseresultaten van het monster van 17 november 2009 aantonen. 
 
Op basis van de stukken van het dossier, in casu het beproevingverslag van het erkende laboratorium 
van het schepmonster met nummer O/W/2009/M200/473, genomen op 17 november 2009 van het 
geloosde industrieel afvalwater van de verzoekende partij, stelt het Milieuhandhavingscollege voorts 
vast dat de analyseresultaten van bepaalde stoffen die behoren tot de MAK’s “indicatief” zijn. Het 
laboratorium vermeldt daarbij dat de aanwezige concentraties wel groter zijn dan 80 µg/l voor de 
stoffen 1,2,4-trimethylbenzeen, ethylbenzeen, o-xyleen en p-isopropyltolueen en groter dan 160 µg/l 
voor m+p-xyleen. Deze vermelding op het beproevingsverslag neemt niet weg dat er voor 
verschillende stoffen, die behoren tot de groep van de MAK’s, een normoverschrijding blijft en het 
milieumisdrijf vaststaat. 
Daar waar de normoverschrijding vaststaat, stelt zich in casu echter eveneens een vraag betreffende 
de omvang van de normoverschrijding. De bestreden beslissing houdt immers geen rekening met het 
indicatieve karakter van bepaalde analyseresultaten. Het Milieuhandhavingscollege dient dan ook vast 
te stellen dat de gewestelijke entiteit bij de beoordeling van de ernst van de feiten in toepassing van 
artikel 16.4.29 DABM de mate aan normoverschrijding voor de MAK’s mogelijks op een kennelijk 
onjuiste lezing van de analyseresultaten heeft gebaseerd. In een punitieve materie zoals de 
bestuurlijke beboeting moet de twijfel in het voordeel van de vermoedelijke overtreder spelen en dit 
noopt het Milieuhandhavingscollege ertoe te besluiten dat de opgelegde bestuurlijke geldboete voor 
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de overschrijdingen van de MAK’s kennelijk onredelijk hoog is, zodat het dan ook gepast is het bedrag 
ervan substantieel te verminderen. 
 
Met betrekking tot het standpunt van de verzoekende partij dat, ingevolge een wijziging van de 
milieukwaliteitsnormen bij besluit van de Vlaamse Regering van 21 mei 2010, niet langer alle in het 
proces-verbaal weerhouden stoffen als gevaarlijke stoffen worden gekwalificeerd, stelt het 
Milieuhandhavingscollege samen met de verwerende partij vast dat de bestreden beslissing dit 
argument reeds in overweging neemt. 
 
Met betrekking tot het standpunt van de verwerende partij dat, door de toepassing van de principes 
van behoorlijk burgerschap, de verzoekende partij de discussie over de correctheid van de 
analyseresultaten niet voor het eerst in deze beroepsprocedure te berde kan brengen, kan naar het 
oordeel van het Milieuhandhavingscollege niet worden voorbijgegaan aan de volgende twee 
vaststellingen: 

- enerzijds, dat de bestuurlijke beboeting een punitieve materie betreft die, naar de artikelen 6 
en 7 van het Europees verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden en de artikelen 14 en 15 van het Internationaal verdrag 
van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, bevestigen, verhoogde 
eisen stelt op het vlak van de rechtsbescherming; 

- anderzijds, dat de gewestelijke entiteit bij het bepalen van het boetebedrag over een uitermate 
ruime discretionaire beslissingsmarge beschikt, waarbij de overtreder pas bij de ontvangst van 
de boetebeslissing kennis krijgt van de beoordeling die de gewestelijke entiteit in zijn zaak 
doorvoerde en van haar motieven.  

Samengenomen, leiden beide voorgaande vaststellingen ertoe dat een overtreder die zich tot het 
Milieuhandhavingscollege wendt, in zijn verzoekschrift voor het eerst bezwaren kan opwerpen die hij 
niet eerder liet gelden. Niets van wat tot de beoordeling van de gewestelijke entiteit behoort, mag 
ontzegd worden aan de toetsing die het Milieuhandhavingscollege doorvoert. En het opgeworpen 
bezwaar is onmiskenbaar pertinent voor de beoordeling die de gewestelijke entiteit in het kader van 
artikel 16.4.29 DABM dient te maken, nu het de ernst van de feiten, een beoordelingscriterium vervat 
in het artikel, betreft. Overigens bevestigen de talrijke onderzoeksmogelijkheden, die het DABM en 
zijn uitvoeringsbesluiten aan het Milieuhandhavingscollege zijn toekent, dat de controle die het 
College doorvoert zich in beginsel niet beperkt tot de dossierelementen die aan de gewestelijke 
entiteit bekend waren.  
 
Dit onderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 
 
5.4.3. In het tweede onderdeel van haar enig middel betwist de verzoekende partij de ernst van het 
milieumisdrijf op basis van haar stelling dat er geen sprake kan zijn van “concurrentievervalsing” 
omdat zij voorzorgsmaatregelen genomen heeft met het oog op de bescherming van mens en milieu, 
maar dat het verwijderen van PAK’s en MAK’s uit het bedrijfsafvalwater geen BBT is en de 
concentraties aan PAK’s en MAK’s in het bedrijfsafvalwater inherent zijn aan de bedrijfssector. 
 
Het Milieuhandhavingscollege betwist niet dat de verzoekende partij inderdaad reeds tal van 
milieuhygiënische maatregelen heeft genomen, maar stelt tegelijkertijd toch vast dat de verzoekende 
partij voor wat het naleven van de lozingsvoorwaarden voor MAK en PAK betreft, blijkbaar reactief 
heeft opgetreden, namelijk steeds nadat de toezichthouder een proces-verbaal opstelde. Zeker nu de 
verzoekende partij op de hoogte was van het gegeven dat de aanwezigheid van PAK’s en MAK’s 
inherent is aan de bedrijfssector, had zij zich actief met deze problematiek kunnen en moeten 
bezighouden, en is er minstens sprake van een mogelijke concurrentieverstoring tegenover 
wasserijen die dit wél gedaan hebben. 
 
Het verwijderen van MAK en PAK bij een lozing op riool is momenteel inderdaad geen BBT, maar dit 
neemt niet weg dat de toetsing van de analyseresultaten moet gebeuren met de normen die opgelegd 
werden in de milieuvergunning van de verzoekende partij. Artikel 43 VLAREM I stelt immers dat “ de 
exploitant van een inrichting (…) verplicht [is] de in de milieuvergunning opgelegde bijzondere 
voorwaarden (…) na te leven”. Bovendien moeten deze lozingsnormen in de vergunning zo 
vastgelegd worden dat zij niet enkel rekening houden met de BBT, maar ook met tal van andere 
factoren. Zoals artikel 2.3.6.1 VLAREM II aangeeft, is dit zeker het geval voor wat de lozing van 
gevaarlijke stoffen betreft. 
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Dit onderdeel van het middel is ongegrond. 
 
5.4.4. In het derde onderdeel van haar enig middel, wat de frequentie betreft, ontkent de 
verzoekende partij niet dat in het verleden reeds overschrijdingen van de vergunde waarden werden 
vastgesteld. Zij stelt evenwel dat deze overschrijdingen beperkt bleven tot de stof p-isopropyltolueen 
en dat zij alle noodzakelijke stappen heeft ondernomen om aan deze overschrijdingen te remediëren. 
 
Het wordt niet betwist dat er reeds vroeger overschrijdingen werden vastgesteld voor de parameter p-
isopropyltolueen, een stof die deel uitmaakt van de MAK’s. De bestreden beslissing argumenteert dan 
ook terecht dat het bij de MAK’s niet gaat om een eenmalig feit. Dit gegeven mag dan ook worden 
meegenomen bij de beoordeling van de factor frequentie, en derhalve bij het bepalen van de hoogte 
van het boetebedrag voor de overschrijding van de emissiegrenswaarde voor de MAK’s. 
 
Dit onderdeel is ongegrond. 
 
5.4.5. In het laatste onderdeel van haar enig middel argumenteert de verzoekende partij dat de 
materiële motiveringsplicht en het redelijkheidsbeginsel, als beginselen van behoorlijk bestuur, 
geschonden zijn. 
 
Samen met de verzoekende partij en zoals uiteengezet bij de beoordeling van het eerste onderdeel 
van dit middel, stelt het Milieuhandhavingscollege vast dat de beoordeling die de bestreden beslissing 
in toepassing van artikel 16.4.19 DABM maakt van de ernst van de feiten niet op gepaste wijze is 
gebeurd voor wat de overschrijdingen van de MAK’s - normen betreft. 
Samen met de verwerende partij stelt het Milieuhandhavingscollege echter eveneens vast dat de 
beoordeling die de bestreden beslissing voor het overige in toepassing van artikel 16.4.29 DABM 
maakt, wel op gepaste wijze gebeurde. Zo wordt er rekening gehouden, voor wat de overschrijding 
van de emissiegrenswaarden voor MAK’s betreft, met het criterium van de frequentie en, voorts, met 
twee verzachtende omstandigheden. Het Milieuhandhavingscollege stelt eveneens vast dat bij de 
beoordeling terecht verwezen wordt naar de intrinsieke gevaareigenschappen van zowel PAK’s als 
MAK’s en naar de toch zeer grote overschrijdingen van de emissiegrenswaarden die in het proces-
verbaal van 11 december 2009 werden vastgesteld. 
 
Om voormelde redenen schendt de bestreden beboetingsbeslissing de materiële motiveringsplicht en 
het redelijkheidsbeginsel, in de mate zoals aangegeven bij de beoordeling van het eerste onderdeel 
van dit middel. 
 
Dit onderdeel is in de aangegeven mate gegrond. 
 
5.4.6. Het enige middel is in de aangegeven mate gegrond. 
 
 
5.5. De behandeling van het beroep door het Milieuhandhavingscollege heeft geen kosten met 
zich gebracht, zodat een beslissing over de kosten van het geding zonder voorwerp is. 
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Om deze redenen beslist het Milieuhandhavingscollege: 
 
 
1. Het door de verzoekende partij ingestelde beroep is ontvankelijk en in de aangeven mate 
gegrond. 
 
2. De bestuurlijke geldboete, opgelegd bij beslissing 10/AMMC/40-M/TR van 5 augustus 2011 
van de gewestelijke entiteit voor de overschrijdingen van de MAK’s, wordt verminderd tot 600 euro, 
vermeerderd met de opdeciemen die ten tijde van het plegen van de feiten van toepassing waren voor 
de strafrechtelijke geldboeten, aldus gebracht op 3.300 euro. 
 
3. De bestuurlijke geldboete, opgelegd bij beslissing 10/AMMC/40-M/TR van 5 augustus 2011 
van de gewestelijke entiteit voor de overschrijdingen van de PAK’s, wordt bevestigd. 
 
 
Dit arrest is uitgesproken in Brussel op de openbare zitting van 29 maart 2012 door het 
Milieuhandhavingscollege, dat samengesteld is uit: 
 

Jan HEYMAN voorzitter 
Carole M. BILLIET ondervoorzitter 
Ludo DE JAGER bestuursrechter 
Luk JOLY bestuursrechter 
Josef NIJS bestuursrechter 
Peter SCHRYVERS bestuursrechter 
 
bijgestaan door 
 
Xavier VERCAEMER griffier. 

 
 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Xavier VERCAEMER Jan HEYMAN 


