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heeft het Milieuhandhavingscollege het volgende overwogen: 
 
 
1. Voorwerp van het beroep 
 
 
Het beroep is gericht tegen de beslissing 10/AMMC/199-M/LDF(SM) van 5 juni 2012 van de 
gewestelijke entiteit waarbij zij aan de verzoekende partij een alternatieve bestuurlijke geldboete van 
601,09 euro oplegt, vermeerderd met de opdeciemen die ten tijde van het plegen van de feiten van 
toepassing waren voor de strafrechtelijke geldboeten, aldus gebracht op 3.306 euro, dit wegens het 
overschrijden van de lozingsnormen voor xylenen en dichloormethaan bij de lozing van 
bedrijfsafvalwater. 
 
 
2. Verloop van de rechtspleging 
 
 
2.1. Op 19 maart 2010 ontvangt de afdeling Milieu-inspectie de beslissing van de procureur des 
Konings van Brussel om het milieumisdrijf niet strafrechtelijk te behandelen. De afdeling stuurt deze 
beslissing naar de gewestelijke entiteit, die ze op 25 maart 2010 ontvangt. 
 
Met een brief van 6 mei 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. 
 
Met een brief van 2 juni 2010 bezorgt de verzoekende partij haar verweer aan de gewestelijke entiteit. 
Op haar vraag wordt de verzoekende partij op 9 december 2011 door de gewestelijke entiteit gehoord. 
 
Op 5 juni 2012 legt de gewestelijke entiteit de voormelde bestuurlijke geldboete op. De kennisgeving 
van deze beslissing aan de verzoekende partij gebeurt eveneens op 5 juni 2012. 
 
 
2.2. Met een aangetekende brief van 5 juli 2012 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 9 juli 2012 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 17 augustus 2012 een memorie van antwoord in. 
 
De verzoekende partij dient op 28 september 2012 een memorie van wederantwoord in. 
 
De verwerende partij dient op 22 oktober 2012 een laatste memorie in. 
 
 
2.3. Bij beschikking 12/MHHC/25-M/B1 van 10 december 2012 heeft de kamervoorzitter de 
behandeling van het beroep vastgesteld op de zitting van 10 januari 2013. 
 
De verzoekende partij is op de zitting vertegenwoordigd door mr. Christophe SCHELFAUT, die 
optreedt loco mr. Dominique DEVOS, haar raadsman. Hij wordt op de zitting bijgestaan door de heer 
[…], milieucoördinator van de verzoekende partij. 
 
De verwerende partij is vertegenwoordigd door mr. Meindert GEES, haar raadsman, die optreedt in 
eigen naam en loco mr. Steve RONSE, eveneens haar raadsman, bijgestaan door mevrouw Sigrid 
RAEDSCHELDERS, afdelingshoofd van de afdeling Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer 
van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid. 
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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 5 juli 2012 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 feiten die relevant zijn voor de beoordeling van het beroep zijn de volgende. 
 
 
4.1. De verzoekende partij exploiteert een klasse 1-inrichting voor de productie van verven, lakken 
en vernissen te […]. Zij beschikt daartoe over een milieuvergunning van de deputatie van Vlaams-
Brabant. 
 
Met een beslissing van 28 mei 2009 wijzigt deze deputatie de milieuvergunningsvoorwaarden die 
betrekking hebben op de lozing van bedrijfsafvalwater. Daarmee worden onder meer volgende 
emissiegrenswaarden opgelegd voor de lozing van bedrijfsafvalwater, met een debiet van maximaal 3 
m³/uur en 12 m³/dag: 

- totaal m,p,o-xylenen: 20 µg/l; 
- dichloormethaan: 10 µg/l. 

 
Het bedrijf heeft een batchgewijze productie. Het afvalwater wordt, voorafgaand aan lozing, behandeld 
in een fysico-chemische waterzuiveringsinstallatie. 
 
 
4.2. Naar aanleiding van een routinemonstername van het geloosde bedrijfsafvalwater op 18 
augustus 2009, stelt een gewestelijk toezichthouder van de afdeling Milieu-inspectie op 24 september 
2009 proces-verbaal op ten laste van de verzoekende partij wegens overschrijdingen van de van 
toepassing zijnde normen. Na analyse van het schepmonster met nummer V/W/2009/M200/1069 
worden volgende overschrijdingen vastgesteld: 

- xylenen: 57,9 µg/l, waarvan 54,5 µg/l m+p-xyleen en 3,4 µg/l o-xyleen; 
- dichloormethaan: 38 µg/l. 

 
 
4.3. Bij haar verweer voor de gewestelijke entiteit deelt de verzoekende partij mee dat er ook al in 
2007 ”normoverschrijdingen van xylenen, dichloormethaan (en andere organische verbindingen)” 
werden vastgesteld. De toezichthouder van de afdeling Milieu-inspectie zou na een monstername op 
15 februari 2007 hiervoor op 24 april 2007 proces-verbaal hebben opgesteld. 
 
Bij haar verzoekschrift voegt de verzoekende partij eveneens kopieën van verslagen van 
monsternames door de toezichthouder van de afdeling Milieu-inspectie op 12 oktober 2010, 19 april 
en 13 juli 2011. Zij deelt mee dat er na deze monsternames geen actie vanwege de afdeling Milieu-
inspectie was en meent dan ook dat deze monsternames geen normoverschrijdingen aantonen. 
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5. Beoordeling 
 
 
5.1. De gewestelijke entiteit kwalificeert de vastgestelde feiten als een milieumisdrijf 
overeenkomstig artikel 16.1.2, 2°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen 
inzake milieubeleid (hierna DABM), meer bepaald als een schending van: 

- artikel 22 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (hierna 
Milieuvergunningsdecreet), 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” en de “voor de inrichting geldende” algemene of sectorale 
milieuvergunningsvoorwaarden na te leven. 

 
Zij legt met toepassing van de artikelen 16.4.25 tot en met 16.4.38 DABM en artikel 76 van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het DABM de 
voormelde alternatieve bestuurlijke geldboete op. 
 
 
5.2. De verzoekende partij betwist de feiten noch het daderschap. Ter ondersteuning van haar 
beroep voert zij drie bezwaren aan, te weten de schending van: 

- artikel 16.4.29 DABM en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel; 

- artikel 16.4.29 DABM, artikel 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke 
motivering van bestuurshandelingen (hierna Motiveringswet) en de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur, in het bijzonder het zorgvuldigheidsbeginsel en de formele 
motiveringsplicht; 

- de artikelen 16.4.36, §1, en 16.4.37 DABM en de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur, in het bijzonder het rechtszekerheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel, het 
zorgvuldigheidsbeginsel en de redelijke termijnvereiste alsmede, gekoppeld aan de schending 
van artikel 16.4.36, §1, DABM, een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 

 
Met haar beroep beoogt zij de bestreden beslissing “te vernietigen”. 
 
 
5.3. Voorafgaand aan de beoordeling van het beroep dient het Milieuhandhavingscollege de 
nieuwe elementen in de memorie van wederantwoord van de verzoekende partij te onderzoeken. 
 
5.3.1. In deze memorie van wederantwoord formuleert de verzoekende partij twee bijkomende 
bezwaren. Zij laat er gelden dat “een schending van de redelijke termijn de ernst van de feiten zodanig 
afzwakt zodat hiermee rekening gehouden moet worden bij de beoordeling van de ernst van de 
alternatieve bestuurlijke geldboete”. Ook voert zij er aan dat de vervaltermijn voor de beslissing van 
het parket bepaald in artikel 16.4.34 DABM, enerzijds, en de termijn van orde voor de beslissing van 
de gewestelijke entiteit voorzien in artikel 16.4.37, eerste lid, DABM, anderzijds, een schending 
inhouden van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
Het Milieuhandhavingscollege dient over te gaan tot het weren uit de beoordeling van het beroep van 
deze bijkomende bezwaren. Immers, naar artikel 7, §1, 4° van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 27 mei 2011 houdende vaststelling van de rechtspleging voor het Milieuhandhavingscollege 
voorschrijft, dient het verzoekschrift op straffe van onontvankelijkheid de ingeroepen bezwaren te 
bevatten. A contrario vloeit hieruit voort dat bezwaren die door de verzoekende partijen voor het eerst 
na het indienen van het verzoekschrift worden geformuleerd, zoals te dezen in een memorie van 
wederantwoord, niet ontvankelijk zijn en dan ook uit de beoordeling van het beroep moeten worden 
geweerd. 
 
5.3.2. De verzoekende partij vraagt in haar memorie van wederantwoord eveneens dat het 
Milieuhandhavingscollege een prejudiciële vraag zou stellen aan het Grondwettelijk Hof omtrent de 
voorgehouden schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet door artikel 16.4.37 DABM, in 
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vergelijking tot artikel 16.4.34 DABM. Gezien de onontvankelijkheid van het bezwaar waarop dit 
verzoek tot prejudiciële vraagstelling is gestoeld, bestaat er geen reden om erop in te gaan. 
 
 
5.4.1. In een eerste bezwaar voert de verzoekende partij aan dat het proportionaliteitsbeginsel, zoals 
opgenomen in artikel 16.4.29 DABM, zou geschonden zijn. De bestreden beslissing zou onvoldoende 
rekening houden met “essentiële elementen in het voordeel van verzoekende partij” bij de beoordeling 
van de ernst van het misdrijf en de omstandigheden van het misdrijf. Daardoor zou een kennelijke 
wanverhouding zijn gecreëerd tussen het milieumisdrijf en de opgelegde boete. 
 
Volgens de verzoekende partij zou de ernst van het milieumisdrijf enkel in abstracto worden 
omschreven. Zij meent dat de daadwerkelijke impact van het misdrijf op mens en leefmilieu slechts 
gering is en de bestreden beslissing zou dit relatieve karakter van het milieumisdrijf niet hebben 
betrokken bij de beoordeling. De verzoekende partij verwijst hiervoor onder meer naar het jaardebiet 
van het geloosde afvalwater, de daaruit berekende vuilvracht van “ca. 90 g op jaarbasis” en de 
beperkte duur van de normoverschrijding. 
 
Wat de omstandigheden van het milieumisdrijf betreft, wijst de verzoekende partij erop dat zij “niet 
louter reactief reageert, maar ook proactief onderzoek en investeringen doet naar een optimale 
milieuzorg binnen haar bedrijf”. Zij stelt eveneens dat de bestreden beslissing ten onrechte geen 
rekening houdt met het batchgewijze karakter van haar productie, dat een constante kwantiteit en 
kwaliteit van het afvalwater in de weg staat en pieklozingen in de hand zou werken.  
 
De werkwijze van de verwerende partij zou eveneens in strijd zijn met het zorgvuldigheidsbeginsel. De 
wanverhouding tussen de opgelegde boete en het milieumisdrijf, die ook zou blijken uit een 
vergelijking met de beoordeling die werd doorgevoerd in eerdere arresten van het 
Milieuhandhavingscollege van 6 oktober 2011 en 29 maart 2012, zou tevens “automatisch” een 
schending inhouden van het redelijkheidsbeginsel. 
 
In haar memorie van wederantwoord herneemt de verzoekende partij haar argumenten. Zij gaat nader 
in op de relatief beperkte ernst van het milieumisdrijf en haar proactieve acties om het gebruik van 
xylenen en dichloormethaan te beëindigen. In verband met de batchgewijze productie geeft zij 
bovendien aan dat “[d]e wisselende samenstelling van het afvalwater waarop de verzoekende partij 
doelt [zich] situeert (…) op het niveau VOOR zuivering en niet in se op het niveau van de uiteindelijke 
lozing”. 
 
5.4.2. De verwerende partij merkt op dat dit eerste bezwaar enkel de hoogte van de geldboete 
viseert. Zij verwijst daarbij naar de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de gewestelijke entiteit. 
 
Wat de ernst van het milieumisdrijf betreft, meent de verwerende partij dat de verzoekende partij haar 
beweringen over de beperkte impact van de normoverschrijding niet staaft. Bovendien meent zij, 
onder verwijzing naar de overschrijdingen met factoren 2,8 en 3,8 van de vastgestelde lozingsnormen 
voor de lozing van gevaarlijke stoffen, dat deze relativering geen steek houdt. Ten slotte is de 
verwerende partij van oordeel dat een beoordeling in concreto niet strikt vereist is. 
 
Wat de omstandigheden van het milieumisdrijf betreft, is de verwerende partij van oordeel dat het 
proactief handelen van de verzoekende partij normaal is, gelet op het voorzorgsbeginsel uit artikel 22 
Milieuvergunningsdecreet. Ook de argumentatie in verband met de batchgewijze productie is volgens 
haar niet ter zake dienend, nu de verzoekende partij de lozingsnormen moet respecteren, “ongeacht 
de productiemethode”. 
 
De verwerende partij besluit dat er geen sprake is van een schending van het zorgvuldigheidsbeginsel 
en het redelijkheidsbeginsel. Zij voegt daaraan toe dat de door de verzoekende partij aangehaalde 
rechtspraak geenszins vergelijkbare gevallen betreft en dan ook niet nuttig kan worden ingeroepen.  
 
In haar laatste memorie herhaalt de verwerende partij haar standpunten. Omtrent de bijkomende 
toelichting van de relatief beperkte ernst van het milieumisdrijf meent zij “dat dit [verweer] niets afdoet 
aan de daadwerkelijke normoverschrijding die in professioneel verband werd gepleegd”.  
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5.4.3.1.  Dit bezwaar viseert de hoogte van de opgelegde geldboete. Luidens artikel 16.4.4 DABM 
moet de gewestelijke entiteit er bij het opleggen van een bestuurlijke geldboete voor zorgen dat er 
geen kennelijke wanverhouding bestaat tussen de feiten die aan de bestuurlijke geldboete ten 
grondslag liggen en de boete die op grond van die feiten wordt opgelegd. Artikel 16.4.29 DABM 
preciseert dat wanneer de gewestelijke entiteit een bestuurlijke geldboete oplegt de hoogte ervan 
wordt afgestemd op de ernst van het milieumisdrijf en dat tevens rekening wordt gehouden met de 
frequentie waarmee en de omstandigheden waarin de vermoedelijke overtreder het milieumisdrijf 
heeft gepleegd of beëindigd. 
 
Van een mogelijke schending van de artikelen 16.4.4 juncto 16.4.29 DABM kan alleen dan sprake zijn 
indien de gewestelijke entiteit op kennelijk onevenredige of onredelijke wijze toepassing heeft 
gemaakt van de waarderingscriteria die in deze artikelen zijn bepaald. 
 
5.4.3.2. Omtrent de door de verzoekende partij opgeworpen bewering “dat de ernst van het 
milieumisdrijf uitermate gerelativeerd moet worden en de impact op mens en leefmilieu hoe dan ook 
gering is geweest” wijst het Milieuhandhavingscollege op het volgende. 
 
In tegenstelling tot wat de extrapolatie van de verzoekende partij naar een geloosde jaarvracht van 
“ca. 90 g” lijkt te willen aangeven, is de bestreden beslissing opgelegd omwille van een eenmalige 
overschrijding van de emissiegrenswaarden voor xylenen en dichloormethaan op 18 augustus 2009. 
De bestreden beslissing vermeldt hieromtrent de mate van de overschrijdingen van de 
emissiegrenswaarden: “minstens 3 keer” voor dichloormethaan en “minstens 2 keer” voor xylenen. Zij 
verwijst eveneens naar de intrinsieke gevaareigenschappen van deze stoffen: voor beide stoffen gaat 
het over de lozing van gevaarlijke stoffen, zoals opgenomen in bijlage 2C van VLAREM I, én het 
kankerverwekkende dichloormethaan is tevens aangeduid als een prioritaire stof in het kader van het 
Europese waterbeleid (Beschikking Nr. 2455/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
20 november 2001 tot vaststelling van de lĳst van prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid 
en tot wĳziging van Richtlĳn 2000/60/EG). De vraag tot relativering van de feiten mist dan ook feitelijke 
grondslag en het is niet kennelijk onredelijk dat de gewestelijke entiteit de net vermelde elementen 
gebruikt bij de beoordeling van de ernst van het milieumisdrijf. 
 
Dit onderdeel van het bezwaar is ongegrond. 
 
5.4.3.3. In verband met de beoordeling van de omstandigheden waarin het milieumisdrijf is gepleegd 
en beëindigd wijst het Milieuhandhavingscollege er vooreerst op dat de onderzoeken en investeringen 
die de verzoekende partij deed om verdere normoverschrijdingen te voorkomen, in rekening zijn 
gebracht in de bestreden beslissing. De inspanningen van de verzoekende partij om tot naleving van 
de lozingsvoorwaarden te komen, kunnen dan ook, hoe lovenswaardig ook, geen aanleiding geven tot 
tot een verdere vermindering van de geldboete. 
 
In verband met “het batchgewijze karakter” van de productie erkent het Milieuhandhavingscollege dat 
bij een dergelijke productiemethode het afvalwater een sterk fluctuerende samenstelling kan hebben. 
Echter, zoals de verzoekende partij ook zelf aangeeft in haar memorie van wederantwoord, situeren 
deze fluctuaties zich vóór de afvalwaterzuiveringsinstallatie waarin het bedrijfsafvalwater voorafgaand 
aan lozing wordt behandeld. De verzoekende partij dient er steeds zelf voor te zorgen dat het 
geloosde afvalwater na deze zuivering wél aan de lozingsnormen voldoet. Het is in dat opzicht dan 
ook niet kennelijk onredelijk dat bij de beoordeling van het op te leggen boetebedrag de batchgewijze 
productie niet in rekening is gebracht als een verzachtende omstandigheid.  
 
Dit onderdeel van het bezwaar is ongegrond. 
 
5.4.3.4. Nu de beide onderdelen van dit bezwaar in verband met de beoordeling van de ernst van het 
milieumisdrijf en de omstandigheden waarin het is gepleegd en beëindigd ongegrond zijn, kan er dan 
ook geen sprake zijn van de voorgehouden schending van het zorgvuldigheidsbeginsel. 
 
Dit onderdeel van het bezwaar is ongegrond. 
 
5.4.3.5. In zoverre het al mogelijk zou zijn om op basis van vroegere arresten van het 
Milieuhandhavingscollege vergelijkbare situaties te ontwaren en daaruit conclusies te trekken omtrent 
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een mogelijke schending van het redelijkheidsbeginsel, zoals ook verwoord in artikel 16.4.4. DABM, 
stelt het Milieuhandhavingscollege vast dat geen van beide aangehaalde arresten een nuttig 
vergelijkbare zaak betreft. 
 
De beslissing MHHC-11/12-VK van 6 oktober 2011 betrof een zaak met overschrijdingen voor totaal-
fosfor, een parameter die representatief is voor een gamma van stoffen met totaal andere 
gevaareigenschappen, waarin voorts de proportionaliteit van de opgelegde geldboete niet werd 
betwist.  
Het arrest MHHC-12/15-VK van 29 maart 2012 behandelde een beroep betreffende overschrijdingen 
voor MAK’s en PAK’s waarin de twijfel over de analyseresultaten geleid heeft tot een gedeeltelijke 
vermindering van de opgelegde boete. Daar waar in dit dossier eveneens xylenen voorkwamen, is er 
echter geen sprake van dichloormethaan en is de vermindering van de boete gebaseerd op de 
indicatieve waarde van de meetresultaten.  
 
Dit onderdeel van het bezwaar is ongegrond. 
 
5.4.3.6. Het eerste bezwaar is ongegrond.  
 
 
5.5.1. In het tweede bezwaar werpt de verzoekende partij een schending op van artikel 16.4.29 
DABM, artikel 3 Motiveringswet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, “in het bijzonder 
het zorgvuldigheidsbeginsel en de formele motiveringsplicht”. 
 
Ter ondersteuning van dit bezwaar herhaalt de verzoekende partij diverse elementen uit het eerste 
bezwaar. Zo verwijst zij opnieuw naar haar bewering dat de ernst van het milieumisdrijf in de 
bestreden beslissing enkel in abstracto wordt uiteengezet. Zij meent dat “[e]en inachtname van de 
realiteit en de relatieve ernst van het milieumisdrijf ontbreekt”. De gewestelijke entiteit zou ten 
onrechte geen aandacht besteed hebben aan de argumentatie van de verzoekende partij omtrent de 
concrete ernst van de vastgestelde overschrijdingen. 
 
De gewestelijke entiteit zou ook ten onrechte zijn voorbijgegaan aan “de invloed van een batchgewijze 
productie op de gemeten normoverschrijdingen”, minstens zou onduidelijk zijn “op welke wijze de 
verwerende partij het gegeven van een batchgewijze productie bij haar beoordeling heeft betrokken”. 
 
5.5.2. In haar repliek verwijst de verwerende partij in essentie naar de behandeling van het eerste 
middel en zij meent dan ook dat de door de verzoekende partij aangevoerde argumenten, voor zover 
dienstig, wel degelijk in rekening werden gebracht bij het bepalen van de hoogte van de geldboete. 
 
Daarenboven wijst zij op het feit dat er geen automatisch recht bestaat op het in acht nemen van 
verzachtende omstandigheden, noch dat zij zou moeten motiveren waarom een bepaalde door de 
verzoekende partij aangevoerde verzachtende omstandigheid niet in aanmerking werd genomen. 
 
5.5.3.1. In zoverre het bezwaar stoelt op grieven omtrent de beoordeling, door de gewestelijke entiteit, 
van de ernst van het milieumisdrijf en van de omstandigheden waarin de feiten werden gepleegd en 
beëindigd zijn, herhaalt het elementen aangevoerd in het eerste bezwaar. Voor de beoordeling van de 
vermeende schending van artikel 16.4.29 DABM en van het zorgvuldigheidsbeginsel verwijst het 
Milieuhandhavingscollege dan ook naar zijn beoordeling van dit eerste bezwaar. 
 
Dit onderdeel van het bezwaar is ongegrond. 
 
5.5.3.2. Artikel 3 Motiveringswet omschrijft de motiveringsverplichting als volgt: 
“De (…) motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de 
beslissing ten grondslag liggen. 
Zij moet afdoende zijn.” 
Toegepast op de bevoegdheid tot bestuurlijke beboeting op grond van artikel 16.4.25 DABM juncto 
artikel 16.4.27, tweede lid, DABM, die de gewestelijke entiteit de beslissingsvrijheid geeft om het 
bedrag van de boete vast te leggen tussen minimum 0 euro en maximum 250.000 euro, te 
vermeerderen met de opdeciemen die van toepassing zijn voor de strafrechtelijke geldboeten, brengt 
de verplichting tot een afdoende motivering mee dat ieder besluit dat tot het opleggen van een boete 
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overgaat niet enkel de keuze voor beboeting maar ook het bedrag van de boete naar behoren zou 
motiveren. 
 
De bestreden beslissing motiveert het boetebedrag naar behoren. Zowel de juridische grondslag als 
de feitelijke overwegingen waarop dit bedrag is gesteund, zijn er te vinden. 
Zoals reeds werd aangegeven, vermeldt de beslissing dat de bestuurlijke beboeting gebeurde “in 
toepassing van de artikelen 16.4.25 tot en met 16.4.38 DABM en artikel 76 Milieuhandhavingsbesluit”. 
Eén van de artikelen waarnaar aldus is verwezen, met name artikel 16.4.29 DABM, bepaalt: “Als een 
bestuurlijke geldboete wordt opgelegd, wordt de hoogte van de geldboete afgestemd op de ernst van 
het (…) milieumisdrijf. Tevens wordt rekening gehouden met de frequentie en de omstandigheden 
waarin de vermoedelijke overtreder de (…) milieumisdrijven heeft gepleegd of beëindigd.”. 
Aansluitend bij een rappel van de inhoud van deze bepaling, gaat de bestreden beslissing concreet in 
op de elementen die in aanmerking zijn genomen om de ernst van de feiten, de frequentie ervan, en 
de omstandigheden waarin zij gebeurden te beoordelen. Zo wijst zij onder meer op de mate aan 
overschrijding van de emissiegrenswaarden voor xylenen en dichloormethaan, de intrinsieke 
gevaarseigenschappen van deze stoffen, de eenmalige schending en de omstandigheden dat de 
verzoekende partij onmiddellijk actie heeft ondernomen en investeringen heeft gedaan om verdere 
normoverschrijdingen te voorkomen en dat momenteel de norm ruimschoots wordt gehaald. 
 
Dit onderdeel van het bezwaar is eveneens ongegrond. 
 
5.5.3.3. Het tweede bezwaar is ongegrond. 
 
 
5.6. Het derde bezwaar stoelt op de overschrijding van de kennisgevingstermijn bepaald in artikel 
16.4.36, §1, DABM enerzijds en de overschrijding van de beslissingstermijn bepaald in artikel 16.4.37, 
eerste lid, DABM anderzijds. 
 
Luidens artikel 16.4.36, §1, DABM, “brengt de gewestelijke entiteit binnen een termijn van dertig 
dagen [na de ontvangst van de beslissing van de procureur des Konings om het milieumisdrijf niet 
strafrechtelijk te behandelen] de vermoedelijke overtreder op de hoogte van het voornemen om een 
alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen, al dan niet vergezeld van een voordeelontneming”. 
Artikel 16.4.37, eerste lid, DABM bepaalt onder meer: “Binnen een termijn van honderdtachtig dagen 
na de kennisgeving [door de gewestelijke entiteit aan de vermoedelijke overtreder van haar 
voornemen om een alternatieve bestuurlijke geldboete op te leggen] beslist de gewestelijke entiteit 
over het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete, al dan niet vergezeld van een 
voordeelontneming.” 
 
In de behandeling van voorliggende zaak heeft de gewestelijke entiteit beide termijnen kennelijk 
overschreden, de beslissingstermijn met zelfs méér dan anderhalf jaar: 

- uit stuk 1 van het dossier van de verwerende partij blijkt dat de entiteit de in randnummer 2.1. 
van dit arrest vermelde beslissing van de procureur des Konings op 25 maart 2010 heeft 
ontvangen; 

- de kennisgeving aan de verzoekende partij van het voornemen om een alternatieve 
bestuurlijke geldboete op te leggen, dateert van 6 mei 2010; 

- de bestreden beboetingsbeslissing werd pas genomen op 5 juni 2012. 
 
5.6.1. In haar verzoekschrift werkt de verzoekende partij haar desbetreffende grieven uit in twee 
welonderscheiden onderdelen, die de schending van artikel 16.4.36, §1, DABM enerzijds en van 
artikel 16.4.37, eerste lid, DABM anderzijds tot voorwerp hebben. 
 
5.6.1.1. De schending van de kennisgevingstermijn bepaald in artikel 16.4.36, §1, DABM behelst naar 
haar mening een “manifeste schending van het rechtszekerheidsbeginsel”. Immers, vervolgt zij, “na 
het verloop van [deze] termijn” moet de betrokkene “absolute zekerheid hebben over het feit of al dan 
niet een geldboete zal worden opgelegd”. Zij beklemtoont: daar waar de hoogte van de boete “nadien 
nog moet bepaald worden”, moet “het principe (…) bestaan op het ogenblik van het verstrijken van 
[deze] termijn”.  
Aan de aangevoerde schending van het rechtszekerheidsbeginsel koppelt zij een schending van het 
gelijkheidsbeginsel, die zij stoelt op het verschil in rechtszekerheid dat de rechtsonderhorige geboden 
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wordt door, enerzijds, het verstrijken van de net vermelde kennisgevingstermijn en, anderzijds, het 
verstrijken van de termijn waarover het parket luidens artikel 16.4.32 DABM beschikt om te beslissen 
om het milieumisdrijf al dan niet strafrechtelijk te behandelen. Na het verstrijken van de termijn 
waarover het parket beschikt, zou er voor de rechtsonderhorige “de zekerheid [bestaan] dat hij (…) 
niet zal vervolgd worden”. Zij vervolgt: “Eenzelfde zekerheid moet naar analogie ingebouwd worden 
op het niveau van de administratie. Even goed moet de rechtsonderhorige erop kunnen vertrouwen 
dat er geen bestuurlijke geldboete zal worden opgelegd eenmaal de administratie de termijn heeft 
laten voorbijgaan waarover [zij] beschikt om daarover een principiële beslissing te nemen.” 
Tot slot stelt zij: “Het beslissen door de administratie tot het opleggen van een bestuurlijke geldboete 
buiten de decretaal voorziene termijn is een schending van het vertrouwensbeginsel.” 
 
5.6.1.2. De flagrante schending van de beslissingstermijn bepaald in artikel 16.4.37, eerste lid, DABM, 
die in casu uitliep tot “meer dan 2 jaar”, is naar haar mening “alleszins in strijd met de redelijke 
termijnvereiste”. De verdere bespreking van deze grief wijdt de verzoekende partij aan het belang dat 
zij in concreto zou hebben bij het inroepen van dit bezwaar. Centraal in het desbetreffende betoog 
staat de rechtsonzekerheid die het uitblijven van de beslissing zou hebben meegebracht, daar waar 
rechtszekerheid “inherent [is] voor het goed functioneren van haar onderneming”. Zij wijst er in dit 
verband in eerste instantie op dat zij “milieuzorg hoog in het vaandel draagt”. Tevens laat zij gelden 
dat zij zich “door het uitblijven van een boetebeslissing” genoodzaakt zag “het zekere voor het 
onzekere te nemen en extra maatregelen te blijven nemen” om de situatie te regulariseren, waarbij zij 
een aantal concreet genomen maatregelen in herinnering brengt. Ook vermeldt zij in dit verband de 
onzekerheid die de “duale houding” van de Vlaamse milieuoverheid meebracht, nu deze enerzijds 
positief advies gaf voor de verhoging van de emissiegrenswaarde voor xylenen en anderzijds overging 
tot bestraffing. Zij besluit door eraan ter herinneren, onder verwijzing naar een eerder arrest van het 
Milieuhandhavingscollege, dat een rechtmatig moreel belang kan worden ontleend aan het in het 
gedrang brengen van de rechtszekerheid die nodig is voor het goed functioneren van haar 
onderneming. 
 
5.6.2. In haar repliek herinnert de verwerende partij eraan dat beide geschonden termijnen, naar 
vaste rechtspraak van het Milieuhandhavingscollege bevestigt, termijnen van orde zijn, zodat “in geen 
geval kan aangenomen worden dat de bestreden beslissing nietig zou zijn enkel en alleen omwille van 
het feit dat [zij] werden overschreden”. Haar verdere standpunten aangaande de argumenten van de 
verzoekende partij kunnen als volgt worden samengevat. 
 
5.6.2.1. Het standpunt dat de schending van de kennisgevingstermijn bepaald in artikel 16.4.36, §1, 
DABM een schending van het rechtszekerheidsbeginsel zou meebrengen, berust op een foutieve 
lectuur van de bepaling in kwestie: “verzoekende partij verliest uit het oog dat de kennisgeving een 
melding is (…) van het voornemen (…) om een eventuele geldboete op te leggen”; zij “verkrijgt 
hiermee geen zekerheid over het feit dat haar al dan niet een geldboete zal worden opgelegd”. 
Bovendien wordt de rechtszekerheid dienaangaande strikt gewaarborgd door een andere bepaling, 
artikel 16.4.30 DABM, die een termijn voorziet van vijf jaar na de vaststelling van de feiten alvorens de 
bevoegdheid van de gewestelijke entiteit tot het opleggen van een alternatieve bestuurlijke geldboete 
komt te vervallen. 
Aangaande de schending van het grondwettelijke gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel, wijst zij er 
in essentie op dat de procedures betreffende de behandeling door het parket, enerzijds, en de 
behandeling door de gewestelijke entiteit, anderzijds, “geen vergelijkbare categorieën” vormen. 
Tevens wijst zij erop dat het Milieuhandhavingscollege niet bevoegd is om de decretale bepalingen te 
toetsen aan de Grondwet. 
 
5.6.2.2. Voorts betwist de verwerende partij dat de schending van de beslissingstermijn bepaald in 
artikel 16.4.37, eerste lid, DABM de redelijke termijneis zou hebben geschonden. Haar voornaamste 
argument dienaangaande, dat zij breedvoerig uitwerkt, betreft het standpunt dat de verhouding tussen 
de termijn van orde enerzijds en de beslissingstermijn de facto anderzijds niet doorslaggevend is. 
Bepalend zijn de complexiteit van de zaak, het belang van de zaak voor de bestuurde, en de houding 
van bestuur en bestuurde. Zij wijst daarbij met klem op het gebrek aan enig initiatief tot spoedige 
beslissing vanwege de verzoekende partij. Zij vervolgt door, aanvullend, te betogen dat de 
verzoekende partij hoe dan ook niet over het rechtens vereiste belang beschikt om het bezwaar op 
ontvankelijke wijze in te roepen. De laattijdigheid van de beslissing heeft immers in het voordeel van 
de verzoekende partij gespeeld nu zij dank zij het verstrijken van de tijd de kans heeft gekregen om de 
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situatie te regulariseren, wat het boetebedrag in gunstige zin heeft beïnvloed, en het boetebedrag 
langer in haar bezit heeft kunnen houden, met de voordelen vandien, “bijvoorbeeld de intresten”. Zij 
weerlegt ook punt per punt de elementen waarmee de verzoekende partij haar belang beoogt te 
staven, onder meer door verwijzing naar de zorgplicht bepaald in artikel 22 Milieuvergunningsdecreet 
en het uiterst geringe bedrag van de boete in verhouding tot het grootschalige karakter van de 
verzoekende partij, “dochtervennootschap van een multinational”. 
De verzoekende partij besluit dit betoog door te laten gelden dat indien “de redelijke termijn in casu 
werd overschreden en (…) het bezwaar ontvankelijk werd opgeworpen (…) in geen geval kan worden 
besloten tot een verlies van bevoegdheid in hoofde van de verwerende partij”. Zij onderbouwt dit 
standpunt door, enerzijds, een verwijzing naar artikel 16.4.30 DABM en, anderzijds, de rechtspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat, naar zij betoogt, in zijn rechtspraak 
aangaande de redelijke termijneis bij schending van de redelijke termijn strafvermindering vooropstelt. 
 
5.6.3. Samen met de verwerende partij en zoals eerder reeds bij herhaling is geoordeeld, stelt het 
Milieuhandhavingscollege vast dat zowel de kennisgevingstermijn bepaald in artikel 16.4.36, §1, 
DABM als de beslissingstermijn voorzien in artikel 16.4.37, eerste lid, DABM termijnen van orde zijn 
waarvan de schending als dusdanig niet tot de nietigheid van de bestreden beboetingsbeslissing kan 
leiden. 
 
Voor het overige beoordeelt het College de grieven die de verzoekende partij in haar verzoekschrift 
aangaande de termijnoverschrijdingen ontwikkelt als volgt. 
 
5.6.3.1. Het standpunt als zou de schending van de kennisgevingstermijn bepaald in artikel 16.4.36, 
§1, DABM een schending van het rechtszekerheidsbeginsel meebrengen, faalt in ieder geval in rechte 
nu het berust op een foutieve lezing van de betrokken bepaling. Zoals de verwerende partij terecht 
opmerkt, betreft deze termijn niet de kennisgeving van het principe dat een geldboete wordt opgelegd, 
waarvan het bedrag nog nader te bepalen valt, maar enkel de kennisgeving van het voornemen om 
een boete op te leggen, voornemen dat desgevallend ten einde de procedure kan leiden tot de 
beslissing geen boete op te leggen. 
De schending van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel dat als uitbreiding van de schending van het 
rechtszekerheidsbeginsel wordt aangevoerd, betreft in wezen een kritiek op het werk van de 
decreetgever, geen bezwaar betreffende de legaliteit van de bestreden beslissing, en is hier dan ook 
niet ter zake; het onderzoek van een dergelijke kritiek behoort niet tot de bevoegdheid van het 
Milieuhandhavingscollege. 
 
Dit eerste onderdeel van het bezwaar is ongegrond. 
 
5.6.3.2. Aangaande de schending van de beslissingstermijn bepaald in artikel 16.4.37, eerste lid, 
DABM betoogt de verzoekende partij met reden dat de redelijke termijneis werd geschonden. Niet 
alleen werd de bestreden beslissing meer dan anderhalf jaar na het verstrijken van de decretale 
termijn genomen, ook stelt het Milieuhandhavingscollege vast dat het te beoordelen dossier niet 
omvangrijk is en evenmin doet blijken van een bijzondere complexiteit. De feiten zijn eenvoudig en 
worden niet betwist. Het daderschap wordt evenmin betwist. Ten onrechte laat de verwerende partij 
het stilzitten van de verzoekende partij gelden. De vaststelling terzijde gelaten dat noch het DABM 
noch enig uitvoeringsbesluit hiervan de vermoedelijke overtreder tot initiatief verplicht, moet meer in 
het algemeen worden beklemtoond dat de gewestelijke entiteit zelf, en niet de vermoedelijke 
overtreder, de eerste verantwoordelijke is voor een correcte toepassing van de termijnen waarin zij 
dient te handelen. Bovendien verantwoordt de bestreden beboetingsbeslissing de abnormaal lange 
beslissingstermijn niet en geeft de verwerende partij evenmin enige redelijke uitleg over de redenen 
waarom de gewestelijke entiteit onder meer tussen juni 2010 (ontvangst van het verweer van de 
verzoekende partij) en december 2011 (hoorzitting) en tussen januari 2012 (ontvangst van het 
gehandtekende verslag van de hoorzitting) en juni 2012 (bestreden beslissing) niets heeft 
ondernomen of wat haar verhinderde vroeger te beslissen. 
 
Opdat evenwel de schending van de redelijke termijn op ontvankelijke wijze kan worden voorgedragen 
en derhalve tot vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden, dient de verzoekende partij, zoals 
zij dit in casu overigens zelf opmerkt, aan te tonen, minstens redelijk aanneembaar te maken, dat zij 
getuigt van het rechtens vereiste belang. Het staat meer bepaald aan deze partij om minstens 
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redelijkerwijze aanneembaar te maken dat zij in concreto is benadeeld door de vertraging bij het 
nemen van de bestreden beboetingsbeslissing. 
 
In het voorliggende beroep reikt de verzoekende partij de elementen niet aan die het naar eis van 
recht mogelijk maken te besluiten dat zij over het vereiste belang beschikt. Zoals de verwerende partij 
terecht laat gelden, heeft te dezen het tijdsverloop haar inderdaad de kans gegeven om de situatie te 
regulariseren, met een mildering van de geldboete tot gevolg. De algemene aandacht voor milieuzorg 
en het nemen van extra maatregelen tot regularisatie van het milieumisdrijf, opgeworpen door de 
verzoekende partij, zijn geen vormen van benadeling die voortvloeien uit de vertraging bij het nemen 
van de boetebeslissing maar zijn inherent verbonden aan de verplichting van de exploitant om de 
milieuvoorwaarden na te leven. Ook de “duale houding” van de Vlaamse overheid staat niet in 
verband met enig nadeel ingevolge de trage besluitvorming inzake de beboeting. Al bij al blijkt de 
vertraging in de besluitvorming geen rechtsonzekerheid te hebben meegebracht waardoor de 
verzoekende partij moreel zou zijn benadeeld. 
 
In zoverre het bezwaar de schending inroept van de redelijke termijneis, is het onontvankelijk. 
 
5.6.3.3. Het derde bezwaar is ongegrond. 
 
 
5.7. 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 doch ongegrond. 
 
2. De beslissing 10/AMMC/199-M/LDF(SM) van 5 juni 2012 van de gewestelijke entiteit wordt 
bevestigd. 
 
 
Dit arrest is uitgesproken in Brussel op de openbare zitting van 21 februari 2013 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 

 
 

 


