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MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE 
 

ARREST 

 

nr. MHHC/M/1516/0073 van 10 maart 2016 

in de zaak MHHC/1415/0005/M/0002 

 

 

In zake: de nv COMPAGNIE BELGE DE MANUTENTION  
 
bijgestaan en vertegenwoordigd door: 
advocaat Isabelle LARMUSEAU 
met kantoor te 9000 Gent, Kasteellaan 141 
waar woonplaats wordt gekozen 
  
verzoekende partij 

 tegen:  

 het VLAAMSE GEWEST 

vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, ten verzoeke van de 
Vlaamse Minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw  
 
voor wie optreedt, bij delegatie, de gewestelijke entiteit (de afdeling 
Milieuhandhaving, Milieuschade en Crisisbeheer, AMMC) 
 
vertegenwoordigd door: 
mevrouw Sigrid RAEDSCHELDERS, afdelingshoofd en de heer Bart DE 
WAELE, beleidsmedewerker. 
 
verwerende partij 

  

 

 

I. VOORWERP VAN DE VORDERING 

 

De vordering, ingesteld met een aangetekende brief van 15 januari 2015, strekt tot de 

vernietiging van de beslissing van de gewestelijke entiteit van 6 november 2014, gekend onder 

nummer 13/AMMC/429-M/BDW. 

 

De bestreden beslissing legt aan de verzoekende partij een alternatieve geldboete op van 31.536 

euro (5.256 euro verhoogd met de opdeciemen) wegens het niet naleven van meerdere 

lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater, zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de 

milieuvergunning voor de inrichting. 

 

 

II. VERLOOP VAN DE RECHTSPLEGING 

 

De verwerende partij heeft een antwoordnota ingediend en heeft het administratief dossier 

neergelegd. De verzoekende partij heeft een wederantwoord ingediend. De verwerende partij 

heeft geen laatste nota ingediend.  

 

De partijen zijn opgeroepen voor de zitting van 18 februari 2016, waar de vordering tot 

vernietiging werd behandeld. 
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Kamervoorzitter Marc VAN ASCH heeft verslag uitgebracht.  

 

Advocaat Isabelle LARMUSEAU die verschijnt voor de verzoekende partij en de heer Bart DE 

WAELE, beleidsmedewerker, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.  

 

Het Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige 

Vlaamse bestuursrechtscolleges (DBRC-decreet) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 

16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 

(Procedurebesluit) zijn toegepast. 

 

De debatten worden gesloten. 

 

 

III. FEITEN 

 

1. 

De verzoekende partij exploiteert een inrichting voor de op- en overslag van niet-oliehoudend 

schroot aan de kaaien 690-750 in de Henri Farmantstraat te Gent. De deputatie van de 

provincieraad van Oost-Vlaanderen heeft op 7 oktober 2010 een milieuvergunning klasse 1 

verleend voor een termijn van 20 jaar. In deze milieuvergunning zijn onder andere de volgende 

bijzondere voorwaarden opgelegd:  

 

- Lozen van bedrijfsafvalwater: in afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale 

milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden: 

 

 Petroleumether extraheerbare stoffen: 5 mg/I 

 Totaal Co: 2 µg/I 

 Totaal Sn: 30 µg/I 

 Opgelost Fe: 1 mg/I 

 Totaal V: 7 µg/I 

 Totaal Zn: 400 µg/I 

 PAK's: 0,6 µg/I 

 Benzo(a)pyreen: 0,05 µg/I 

 Benzo(b)fluorantheen benzo(k)fluoranteen: 0,03 µg/I 

 Benzo(ghl)peryleen indeni(1,2,3-cd)pyreen: 0,002 µg/I 

 PCB's: verbod 

 

- Het lozen van maximaal 100 m3/uur — 2.400 m3/dag — 54.000 m3/jaar bedrijfsafvalwater in 

het oppervlaktewater. 

 

2. 

Op 3 september 2012 neemt de toezichthouder een schepstaal van het geloosde 

bedrijfsafvalwater, dat verontreinigd hemelwater betreft dat afkomstig is van het terrein waar de 

verzoekende partij het schroot opslaat. Uit de analyse van het schepmonster blijken de volgende 

resultaten: 

 

“… 
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Op 10 oktober 2012 stelt de toezichthouder een proces-verbaal op en wordt de verzoekende 

partij aangemaand om de nodige maatregelen te nemen om aan de geldende lozingsnormen te 

voldoen of de stoffen mee op te nemen in de aanvraag tot wijziging van de lozingsvoorwaarden. 

 

De zaakvoerder en de milieucoördinator van de verzoekende partij worden op 9 november 2012 

verhoord. De zaakvoerder en de milieucoördinator verklaren dat het bedrijf alle nodige 

maatregelen heeft getroffen om de naleving van de milieuvergunning mogelijk te maken en stelt 

zelf niet te weten wat de reden is van de wijziging in de samenstelling van het afvalwater, 

aangezien de activiteiten van de verzoekende partij niet zijn gewijzigd. 

 

Op 3 april 2013 meldt de procureur des Konings te Gent aan de gewestelijke entiteit AMMC dat 

het milieumisdrijf niet strafrechtelijk zal worden behandeld. 

 

Met een brief van 18 april 2013 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. 
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De verzoekende partij bezorgt haar schriftelijk verweer op 15 mei 2013 aan de gewestelijke 

entiteit. 

 

Op 10 februari 2014 organiseert de gewestelijke entiteit een hoorzitting.  

 

De verzoekende partij bezorgt de gewestelijke entiteit op 14 april 2014 een bijkomend 

verweerschrift, waar twee nota’s van een onafhankelijk adviesbureau worden toegevoegd over 

de waterproblematiek en over de voorspelling en beoordeling van de impact van de lozing door 

de verzoekende partij. 

 

De gewestelijke entiteit legt op 6 november 2014 de vermelde bestuurlijke geldboete op. Deze 

beslissing wordt aan de verzoekende partij betekend op 17 december 2014. De verwerende partij 

motiveert haar beslissing als volgt: 

 

“… 

1 Het milieumisdrijf en de toerekenbaarheid aan de overtreder 

Overwegende dat het labo van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek te Gent 

erkend is voor het analyseren van de parameters AOX, Lood Totaal, Totaal Zink, PAK, 

Fenantreen, Fluorantheen, Pyreen, Benzo(b) + benzo(k)fluorantheen, Benzo(a)pyreen, 

Indeno(1,2,3-c,d)pyreen + benzo(g,h,i)peryleen, PCB (som van PCB 28, 52, 101, 118, 

138, 153 en 180). 

Overwegende dat de verm 

oedelijke overtreder een tegenanalyse liet uitvoeren; dat vermoedelijke overtreder de 

overschrijdingen niet betwist; dat voor de beoordeling van het naleven van de 

lozingsnormen enkel de laagste waarden van de analyse en tegenanalyse worden 

meegenomen in het voordeel van vermoedelijke overtreder. 

 

Overwegende dat conform artikel 4.2.3.1.3° van het Besluit van de Vlaamse regering van 

1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM 

II) enkel gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C van VLAREM I, geloosd mogen 

worden in concentraties hoger dan de indelingscriteria, als in de milieuvergunning een 

emissiegrenswaarde voor deze stoffen zijn opgenomen; dat lood totaal, Zink Totaal„ 

benzo(a)pyreen, benzo(g,h,i)peryleen indeno(1,2,3,c,d)pyreen, pyreen,  

benzo(b)fluorantheen + benzo(k)fluorantheen, fenanthreen, fiuorantheen vermeld staan 

in de lijsten van bijlage 2C VLAREM I; dat in de milieuvergunning van de vermoedelijke 

overtreder een bijzondere .emissiegrenswaarde voor PAK, Zink Totaal, 

benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3,c,d)pyreen, benzo(a)pyreen en 

benzo(b)fluorantheen + benzo(k)fluorantheen werd opgenomen.. 

 

Overwegende dat in de milieuvergunning van vermoedelijke overtreder een 

lozingsverbod voor PCB werd opgenomen. 

 

Overwegende dat AOX in Lijst 1 ("zwarte lijst") van Bijlage 2C van VLAREM I staan wat 

betekent dat de lozing van deze schadelijke stoffen in het aquatisch milieu dient te 

worden beëindigd overeenkomstig artikel 2.3.6.1.§1.1° van VLAREM II. 

 

Overwegende dat het indelingscriterium cf. artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II 

voor benzo(a)pyreen, benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3,c,d)pyreen, pyreen, en 

benzo(b)fluorantheen + benzo(k)fluorantheen lager lag dan de rapportagegrens cf. artikel 

4 van bijlage 4.2.5.2 van VLAREM II; dat conform artikel 3 van bijlage 2.3.1 van 

VLAREM II bij de beoordeling rekening gehouden wordt met de rapportagegrens; 

overwegende dat de tegenanalyse waarden aangaf onder de rapportagegrens voor de 
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parameters benzo(a)pyreen en benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3,c,d)pyreen. 

 

Overwegende dat conform artikel 4, §2 van bijlage 4.2.5.2 VLAREM II voor de 

parameters die niet in §1 van artikel 4 van bijlage 4.2.5.2. vermeld zijn, meetmethodes 

dienen toegepast te worden volgens een code van goede praktijk waarbij de som van 

precisie en juistheid maximaal 50% bedraagt; dat, in het voordeel van de overtreder, de 

som van de precisie en juistheid vastgesteld wordt op 50% voor deze parameters bij de 

beoordeling van dit dossier. 

 

Overwegende dat uit het analyseresultaat van het afvalwater blijkt dat de lozingsnorm 

voor deparameters AOX, Lood Totaal, Totaal Zink, PAK, Fenantreen, Fluorantheen, 

Pyreen, Benzo(b) + benzo(k)fluorantheen, PCB (som van PCB 28, 52, 101, 118, 138, 

153 en 180) als volgt overschreden werd:… 

 

Overwegende dat in toepassing van artikel 4.2.6.1, §2 van VLAREM II de 

emissiegrenswaarde voor lood totaal, • zink totaal, pyreen, benzo(b)fluorantheen + 

benzo(k)fluorantheen, fluorantheen zonder verrekening van precisie en juistheid, hoger is 

dan tweemaal de voor die parameters geldende emissiegrenswaarden; dat dit betekent 

dat de grenswaarde voor lood totaal, zink totaal, pyreen, benzo(b)fluorantheen +  

benzo(k)fluorantheen, fluorantheen wordt geacht te zijn overtreden. 

 

Overwegende dat lood, pyreen, benzo(b)fluorantheen + benzo(k)fluorantheen, 

fluorantheen, gevaarlijke stoffen zijn zoals bedoeld in bijlage 2C van VLAREM I; dat deze 

in concentraties hoger dan de indelingscriteria of rapportagegrens geloosd werden 

zonder dat een emissiegrenswaarde voor deze stoffen werd opgenomen in de 

milleuvergunning; dat dit een schending is van artikel 4.2.3.1.3° van VALREM 11. 

 

Overwegende dat volgens artikel 22 van het milieuvergunningsdecreet de exploitant van 

een inrichting verplicht is de exploitatievoorwaarden na te leven. 

 

Overwegende dat volgens artikel 43 van VLAREM 1 de exploitant verplicht is de in de 

milieuvergunning opgelegde bijzondere voorwaarden, de voor de inrichting geldende 

algemene of per categorie van inrichtingen door de Vlaamse regering in toepassing van 

artikel 20 van het decreet vastgestelde milieuvergunningsvoorwaarden, alsmede alle 

andere op de exploitatie van de inrichting van toepassing zijnde wettelijke, decretale of 

reglementaire bepaling, met • betrekking tot de- bescherming van het leefmilieu, van de 

oppervlaktewateren en van de externe veiligheid, na te leven. 

 

Overwegende dat vermoedelijke overtreder in zijn verweerschrift aanhaalt dat bij ter 

goeder trouw was en in zijn hoofde het moreel element ontbreekt om van een 

milieumisdrijf te • kunnen spreken; dat het niet vaststaat dat de overtreder de feiten met 

opzet gepleegd heeft; dat het voor de toerekenbaarheid van het milieumisdrijf aan de 

overtreder ingevolge artikel 16.6.2. §1 lid 2 DABM evenwel niet vereist is dat de feiten 

met opzet gepleegd werden en dat ook elke door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid 

gepleegde schending strafbaar is en in aanmerking komt voor een alternatieve 

bestuurlijke geldboete. 

 

Overwegende dat de feiten niet worden betwist maar dat de raadsman van 

vermoedelijke overtreder aanhaalt dat de overschrijding van de lozingsnormen het 

gevolg was van een overmachtssituatie; dat immers lange tijd gezocht diende te worden 

naar de oorzaak van de overschrijding van de emissiegrenswaarden; dat vermoedelijke 

overtreder hiermee overmacht inroept ten aanzien van het vastgestelde milieumisdrijf; 
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dat de aanwezigheid van overmacht erin dient te bestaan dat het milieumisdrijf enkel en 

alleen te wijten dient te zijn aan een gebeurtenis die niets van doen heeft met de 

vermoedelijke overtreder, en die door hem niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon 

worden; dat vermoedelijke overtreder door het inroepen van de onwetendheid omtrent de 

exacte oorzaak van de overschrijding echter geen dergelijke gebeurtenis aanhaalt in zijn 

verweer; dat vermoedelijke overtreder er niet in slaagt met deze argumenten een 

omstandigheid van overmacht aan te tonen; dat bij het argument van de raadsman dat 

het niet uitgesloten was dat de overschrijding van de lozingsnorm het gevolg was van 

een occasionele situatie dient geoordeeld te worden dat de lozingsnormen te allen tijde 

gelden en op elk moment gerespecteerd dienen te worden; dat het milieumisdrijf in 

hoofde van overtreder vaststaat voor de overtreding van de grenswaarde voor de 

bovenvermelde parameters voor de hierboven aangehaalde staalname. 

 

Overwegende dat bovenvermelde feiten vallen onder de definitie van milieumisdrijf 

conform artikel 16.1.2.2° DABM waarvoor een alternatieve bestuurlijke geldboete kan 

worden opgelegd. 

 

Overwegende dat bovenvermelde feiten een schending Or-naken van volgende 

regelgeving: 

 artikel 22 van het Milieuvergunningsdecreet; 

 artikel 43 van VLAREM 1; 

 artikel 4.2.3.1.3° van VLAREM 11. 

 

Overwegende dat bovenvermelde feiten vallen onder de definitie van milieumisdrijf 

conform artikel 16.1.2.2° DABM waarvoor een alternatieve bestuurlijke geldboete. kan 

worden opgelegd. 

 

Overwegende dat de feiten niet worden betwist en het milieumisdrijf in hoofde van 

overtreder vaststaat. 

 

3.2 De hoogte van de geldboete 

Overwegende dat bij de bepaling van de hoogte van de geldboete rekening wordt 

gehouden met de ernst van het milieumisdrijf, de frequentie en de omstandigheden 

waarin het milieumisdrijf is gepleegd of beëindigd. 

 

3.2.1 De ernst van de feiten  

Algemeen   

Overwegende dat bovenvermelde regelgeving ertoe strekt om de negatieve milieu- en 

veiligheidsinvloeden van menselijke bedrijvigheden en handelingen die milieubelastend 

(kunnen) zijn, of die gevaarrisico's in zich (kunnen) dragen, te voorkomen of te beperken. 

Overwegende dat de emissiegrenswaarden tot doel hebben om het leefmilieu, de 

gezondheid en veiligheid van de bevolking te beschermen; dat dit mede gebeurt door het 

opleggen van strikte voorwaarden waaraan bij de exploitatie van deze inrichtingen moet 

voldaan worden opdat de emissies naar het milieu tot een aanvaardbaar niveau beperkt 

worden; dat controle over emissies noodzakelijk is om alle milieurisico's en hinder voor 

de omgeving tot een minimum te beperken. 

 

Overwegende dat in het kader van het oppervlaktewaterbeleid de milieukwaliteitsnormen 

de kwaliteitseisen zijn waaraan het oppervlaktewater in heel het Vlaams gewest moet 

voldoen tegen eind 2015 (ingeval er door uitzonderlijke omstandigheden geen afwijking 

werd toegestaan). 
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Overwegende dat het niet naleven van de lozingsnormen, het voldoen aan de terzake 

relevante huidige kwaliteitseisen, piet name de basismilieukwaliteitsnormen voor 

oppervlaktewater, ernstig bemoeilijkt. 

 

Overwegende dat in het voordeel van de overtreder rekening wordt gehouden met de 

laagst gemeten waarde; dat de tegenanalyse voor de parameters PAK, Pyreen, 

Benzo(b)fluorantheen benzo(k)fluorantheen en Fluorantheen lager was als de analyse. 

Overwegende dat het debiet van de lozing van het afvalwater op het ogenblik van de 

monsterneming 42 m3/u bedroeg. 

 

Overwegende dat de overtreder het misdrijf in professioneel verband heeft gepleegd. 

 

Lood Totaal 

Overwegende dat het indelingscriterium voor lood 50 pg/I bedraagt, dat in het geloosde 

afvalwater een waarde gemeten werd van 120 pg/I, dat na verrekening van de precisie- 

en juistheidseisen voor deze parameter, zijnde een mogelijke meetfout van in totaal 30 % 

cfr art 4 van bijlage 4.2.5.2. VLAREM II, de concentratie in liet geloosde afvalwater 

minstens 84 µg/I bedroeg; dat dit een overschrijding betekent van minstens 't keer het 

indelingscriterium; dat in het voordeel van de overtreder, bij het bepalen van de hoogte 

van de boete, uitgegaan wordt van deze minimaal toerekenbare overschrijding. 

 

Overwegende dat lood schadelijk en giftig is bij inademing en bij opname door de mond; 

dat het irritatie aan de ogen en de huid, schade aan de nieren en het zenuwstelsel kan 

veroorzaken; dat er gevaar voor cumulatieve effecten en voor ernstige onherstelbare 

effecten is; dat vanuit het voorzorgsprincipe wordt aangenomen dat alle 

lood(verbindingen) kankerverwekkend en hormoon ontregelend voor de mens kunnen 

zijn. 

 

Overwegende dat lood giftig is voor planten en waterorganismen; dat lood in het 

aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kunnen veroorzaken. 

Overwegende dat lood(verbindingen) prioritaire stoffen zijn cfr, artikel 3 bijlage 2.3.1 van 

VLAREM II. 

 

Overwegen dat lood(verbindingen) in lijst II ("grijze lijst") van Bijlage 2C van VLAREM I 

staan; dat dit betekent dat de lozing van deze schadelijke stoffen in het aquatisch milieu 

dient te worden verminderd overeenkomstig artikel 2.3.6.1, §1.2° van VLAREM II. 

 

Zink Totaal  

Overwegende dat de bijzondere lozingsnorm 400 µg/I bedraagt, dat in het geloosde 

afvalwater een waarde gemeten werd van 890 µg/I, dat na verrekening van de precisie- 

en juistheidseisen voor deze parameter, zijnde een mogelijke meetfout van in totaal 30 % 

cfr art 4 van bijlage 4.2.5.2. VLAREM II, de concentratie in het geloosde afvalwater 

minstens 623 µg/I bedroeg; dat dit een overschrijding betekent van minstens 1 keer de 

emissiegrenswaarde; dat in het voordeel van de overtreder, bij het bepalen van de 

hoogte van de boete, uitgegaan wordt van deze minimaal toerekenbare overschrijding. 

 

Overwegende dat zink hormoonontregelend voor de mens kan zijn; dat het een 

milieugevaarlijke stof is die zeer giftig is voor waterorganismen; dat zink in het aquatisch 

milieu op lange termijn schadelijke effecten kan veroorzaken. 

 

Overwegende dat zink(verbindingen) lijst II ("grijze lijst") van Bijlage 2C Van VLAREM 1 

staan; dat dit betekent dat de lozing van deze schadelijke stoffen in het aquatisch milieu 
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dient te worden verminderd overeenkomstig artikel 2.3.6.1, §1.2° van VLAREM II. 

 

Overwegende dat zink opgenomen werd in lijst II van de Europese Verordening (EEG) 

nr. 793/93 inzake de beoordeling en beperking van risico's van bestaande stoffen; dat 

deze verordening tot doel heeft de mens en alle componenten van het milieu te 

beschermen tegen alle mogelijke effecten van blootstelling aan gevaarlijke chemische 

stoffen. 

 

PAK 

Overwegende dat PAK opgenomen zijn in Lijst III van Bijlage 2C van VLAREM I; dat 

deze stoffen aangewezen zijn als prioritair gevaarlijke stoffen. 

 

Overwegende dat pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen, en fluorantheen 

polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) zijn; dat PAK een groepsparameter is; 

dat enkel de individuele parameter met de hoogste normoverschrijding gebruikt wordt 

voor het bepalen van de hoogte van de geldboete; dat bijgevolg de parameter voor 

fluorantheen gebruikt wordt voor het bepalen van de hoogte van de geldboete. 

 

Overwegende dat PAK giftige stoffen zijn voor in het water levende organismen; dat PAK 

schadelijke effecten kunnen veroorzaken in het aquatisch milieu; dat PAK stoffen zijn 

met kankerverwekkende en hormoon ontregelende eigenschappen; wat als gevolg heeft 

dat deze stoffen niet alleen effecten kunnen hebben op het milieu, maar ook op de 

gezondheid van de mens. 

 

Fluorantheen 

 

Overwegende dat het indelingscriterium" voor fluorantheen 0,1 µg/I bedraagt, dat in het 

geloosde afvalwater een waarde gemeten werd van 0,43 µg/I, dat na verrekening van de 

precisie- en juistheidseisen voor deze parameter, zijnde een mogelijke meetfout van in 

totaal 50 % cfr art 4 van bijlage 4.2.5.2. VLAREM II, de concentratie in het geloosde 

afvalwater minstens 0,445 pg/I bedroeg; dat dit een overschrijding betekent van minstens 

2 keer het indelingscriterium; dat in het voordeel van de overtreder, bij het bepalen van 

de hoogte van de boete, uitgegaan wordt van deze minimaal toerekenbare 

overschrijding. 

Overwegende dat fluorantheen schadelijk is bij opname door de mond en irriterend voor 

de ogen, de ademhalingswegen en de huid; dat het optreden van onherstelbare effecten 

na blootstelling aan fluorantheen niet uitgesloten zijn; dat niet kan uitgesloten worden dat 

blootstelling aan fluorantheen kankerverwekkend is. 

 

Overwegende dat fluorantheen een prioritaire stof is cfr. artikel 3 van bijlage 2.3.1 van 

VLAREM II. 

 

Overwegende dat bewijsmateriaal voor hormoonverstoring opgenomen werd in de ED-

North databank; dat dit opgesteld werd in het kader van een wetenschappelijk 

onderzoeksprogramma van het federale wetenschapsbeleid België. 

 

Overwegende dat fluorantheen matig tot sterk accumuleert in aquatische organismen 

zodat er een grote kans is op doorvergiftging naar hogere organismen zoals de mens; 

dat deze stof zal adsorberen aan de aanwezige zwevende stoffen en 'sedimenten, zodat 

er effecten op de waterbodem verwacht worden. 

 

Pvreen   
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Overwegende dat pyreen irriterend is voor de ogen, de huid en de ademhalingswegen; 

dat er ernstig gevaar is voor de gezondheid bij inademing en inslikken; dat niet kan 

uitgesloten worden dat blootstelling aan pyreen kankerverwekkend is. 

 

Overwegende dat bewijsmateriaal voor hormoonverstoring opgenomen werd in de ED-

North databank; dat dit opgesteld werd in het kader van een wetenschappelijk 

onderzoeksprogramma van het federale wetenschapsbeleid België. 

 

Benzo(b)fluorantheen benzo(k)fluorantheen  

Overwegende dat benzo(b)ffuorantheen in Lijst 1 ("zwarte lijst") van Bijlage 2C van 

VLAREM I staat, wat betekent dat de lozing van deze schadelijke stof in het aquatisch 

milieu dient te worden beëindigd overeenkomstig artikel 2.3.6.1.§1.1° van VLAREM II. 

 

Overwegende dat benzo(b)fluorantheen benzo(k)fluorantheen ook op de OSPAR lijst 

met stoffen voor welke prioritaire actie moet genomen worden staat; dat de OSPAR-

strategie Gevaarlijke Stoffen tot doel heeft te komen tot een nulemissie van gevaarlijke 

stoffen tegen 2020. 

 

Overwegende dat benzo(b)fluorantheen benzo(k)fluorantheen verder als 

polyaromatische koolwaterstof opgenomen is in de lijst van prioritaire stoffen voor het 

waterbeleid van de Kaderrichtlijn Water. 

 

Overwegende dat benzo(b)fluorantheen benzo(k)fluorantheen een giftige stof is die 

kanker kan veroorzaken; dat deze milieugevaarlijke stof zeer giftig is voor in het water 

levende organismen en in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten kan 

veroorzaken. 

 

Overwegende dat benzo(b)fluorantheen sterk accumuleert in aquatische organismen, 

zodat er kans is op doorvergiftiging naar hogere organismen zoals de mens; dat 

benzo(b)fluorantheen kan adsorberen aan de aanwezige zwevende stoffen en 

sedimenten, zodat effecten op de waterbodem verwacht worden. 

 

AOX 

Overwegende dat het indelingscriterium voor AOX 40 µg/I bedraagt; dat de in het 

geloosde afvalwater een waarde gemeten werd van 129 µg/I, dat na verrekening van de 

precisie- en juistheidseisen voor deze parameter, zijnde een mogelijke meetfout van in 

totaal 50% cfr. artikel 4§1 van bijlage 4.2.5.2. VLAREM II, de concentratie in het 

geloosde afvalwater minstens 64,5 pg/I bedroeg; dat dit een overschrijding betekent van 

minstens 1 keer de emissiegrenswaarde; dat in het voordeel van de overtreder, bij het 

bepalen van de hoogte van de boete, uitgegaan wordt van deze minimale toerekenbare 

overschrijding. 

 

Overwegende dat een overschrijding van de emissiegrenswaarde voor de 

groepsparameter adsorbeerbare organohalogenen (AOX) betekent dat het afvalwater 

teveel organische verbindingen bevat die chloride, bromide of jodium bevatten en die 

kunnen adsorberen aan actief kool. 

 

Overwegende dat AOX in Lijst 1 ("zwarte lijst") van Bijlage 2C van VLAREM I staan wat 

betekent dat de lozing van deze schadelijke stoffen in het aquatisch milieu dient te 

worden beëindigd overeenkomstig artikel 2.3.6.1.§1.1° van VLAREM II. 

 

Overwegende dat sommige individuele verbindingen binnen de groepsparameter AOX 
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(potentieel) kankerverwekkend en hormoonontregelend voor de mens zijn. 

 

PCB (som van PCB 28, 52, 101, 118, 138,153 en 180) 

Overwegende dat voor PCB een lozingsverbod gold; dat de rapporteringsgrens voor 

PCB 0,02 pg/I bedraagt, dat in het geloosde afvalwater een waarde gemeten werd van 

0,41 µg/I dat na Verrekening van de precisie- en juistheidseisen voor- deze parameter, 

zijnde een mogelijke meetfout van in totaal 50% cfr bijlage 4.2:5.2. VLAREM 11, de 

concentratie In het geloosde afvalwater minstens 0,205 pg/I bedroeg; dat dit een 

overschrijding betekent van minstens 10 keer de rapportagegrens; dat in het voordeel 

van de overtreder, bij het bepalen van de hoogte van de boete, uitgegaan wordt van 

deze minimaal toerekenbare overschrijding. 

 

Overwegende dat blootstelling aan PCB mogelijk is via verontreinigd voedsel 

(voornamelijk vis) en drinkwater en via inhalatie. 

 

Overwegende dat PCB sterk accumuleren in aquatische organismen, zodat er een grote 

kans is op doorvergiftiging naar hogere organismen zoals de mens;. dat deze stoffen 

adsorberen aan de aanwezige zwevende stoffen en sedimenten, zodat er effecten op de 

waterbodem verwacht worden. 

 

Overwegende dat de feiten derhalve voldoende ernstig zijn om te worden 

gesanctioneerd. 

 

3.2.2 De frequentie 

Overwegende dat het een eenmalige schending betreft; dat er minstens geen indicaties 

zijn die erop wijzen dat bij overtreder reeds eerder vergelijkbare feiten werden 

vastgesteld; dat de factor frequentie bijgevolg geen aanleiding geeft tot een hogere 

geldboete. 

 

3.2.3 De omstandigheden 

Overwegende dat bij het bepalen van de hoogte van de boete rekening wordt gehouden 

met de bereidheid van de overtreder om voor de vastgestelde schendingen maatregelen 

te nemen; dat uit het verweerschrift bleek dat overtreder sinds de vaststellingen beroep 

heeft gedaan op het studiebureau Sertius om zich deskundig te laten begeleiden in het 

onderzoek naar de oorzaak van de overschrijding van de lozingsnormen; dat uit 

navolgende informatie van de toezichthouders bleek dat de overtreder verschillende 

maatregelen nam om te voldoen aan de emissienormen; dat de overtreder een 

definitieve oplossing voor het probleem wil en hij hiervoor investeringen tot installatie van 

een actief koolfilter heeft ingepland; dat deze geplande corrigerende maatregelen, 

weliswaar nog niet gerealiseerd, meegenomen worden als verzachtende omstandigheid 

bij het bepalen van de hoogte van de boete, wat leidt tot een lagere geldboete. 

 

Overwegende dat de bestuurlijke geldboete punitief van aard is; dat redelijkerwijze kan 

aangenomen worden dat de grootte van de overtreder medebepalend is voor diens 

financiële draagkracht; dat dit gegeven bij het afwegen van de mate waarin de geldboete 

de overtreder pijn berokkent een rol speelt en een verhoging van de geldboete 

verantwoord is teneinde het sanctiedoel te realiseren. 

 

Overwegende dat, wat de omstandigheden van dit milieumisdrijf betreft, er in het gehele 

dossier (voor het overige) geen bijzondere elementen zijn die dienen meegenomen te 

worden bij het bepalen van de hoogte van de boete. 

…” 
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Dit is de bestreden beslissing. 
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IV. ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

 

Uit het onderzoek van het dossier blijkt dat de vordering tijdig en regelmatig is ingesteld. Er 

worden geen excepties opgeworpen. Het beroep is ontvankelijk. 

 

 

V. ONDERZOEK VAN DE VORDERING TOT VERNIETIGING 

 

A. Eerste middel  

 

Standpunt van de partijen 

 

1. 

De verzoekende partij roept de schending in van de materiële motiveringsplicht. Volgens de 

verzoekende partij steunt de toerekening van het milieumisdrijf op feitelijk en juridisch foutieve 

motieven die de bestreden beslissing niet kunnen dragen.  

 

Uit de in opmaak zijnde studie van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) 

over ‘Best Beschikbare Technieken voor verontreinigd hemelwater voor de afvalopslagsector’ zou 

volgens de verzoekende partij blijken dat PAK’s en PCB’s, en mogelijk ook andere polluenten 

zoals AOX, niet gerelateerd zijn aan de eigen bedrijfsactiviteit, maar afkomstig zijn van diffuse 

bronnen en via atmosferische depositie terecht komen op het bedrijven terrein. 

 

Dit betekent volgens de verzoekende partij ook dat de bijzondere lozingsnormen uit de 

milieuvergunning van de verzoekende partij via artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing 

moeten worden gelaten ingevolge een schending van artikel 3.3.0.1 van het Vlaams Reglement 

betreffende de milieuvergunning II (hierna VLAREM II). Er werd immers geen rekening gehouden 

met een reeks niet aan de verzoekende partij toe te rekenen polluenten op het bedrijfsterrein. De 

vuilvracht van deze polluenten werd niet doorvertaald in de lozingsnormen die aan de 

verzoekende partij werden opgelegd. 

 

De onwetendheid over deze polluenten in hoofde van alle betrokken actoren kan volgens de 

verzoekende partij dan ook als overmacht worden gekwalificeerd. Dit is volgens haar ook de 

reden waarom het VITO voorstelt om voor verontreinigd hemelwater van afvalbedrijven veel 

ruimere lozingsnormen op te leggen, nu de bedrijven zelf niet verantwoordelijk zijn voor de in dit 

hemel-/afvalwater aangetroffen polluenten. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat het middel in wezen gericht is op de milieuvergunning en niet 

op de bestreden beslissing en het middel aldus niet ontvankelijk is. 

 

De verwerende partij stelt verder dat zij terecht oordeelde dat er geen overmacht-situatie kan 

weerhouden worden en dat het milieumisdrijf vaststaat wegens overtreding van de grenswaarde 

voor lozingsnormen. De studie van het VITO, die voor het eerst in het verzoekschrift wordt 

aangehaald, bevindt zich nog niet in een stadium waar de eindconclusies zijn opgeleverd en de 

mogelijke conclusies voor de exploitatie van de inrichting van de verzoekende partij zijn volgens 

de verwerende partij dan ook uiterst voorbarig. Deze kunnen dan ook geen grond voor overmacht 

vormen. Deze studie toont volgens de verwerende partij niet aan waar de wil van de verzoekende 

partij zou zijn uitgeschakeld om de emmissiegrenswaarden die via de voorwaarden van de 

milieuvergunning werden opgelegd, te respecteren. In haar verweerschrift stelde de verzoekende 

partij zelf meermaals dat zij de normen wel zou kunnen bereiken door het plaatsen van een actief 

koolfilter. De koolfilter was bij de vaststelling in juni 2014 nog niet geplaatst. 
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In ondergeschikte orde stelt de verwerende partij nog dat de draagwijdte van de studie, eens 

deze een definitieve status zou behalen, enkel beperkt blijft tot effecten voor de toekomst. Deze 

studie kan enkel een onderbouwing vormen voor een aanvraag tot wijziging van de toekomstige 

specifieke exploitatievoorwaarden. 

 

In uiterst ondergeschikte orde benadrukt de verwerende partij nog dat de aan de verzoekende 

partij opgelegde lozingsnormen geenszins onwettig zijn. Het tegendeel beweren gaat volgens de 

verwerende partij voorbij aan de fundamentele bepalingen van het vergunningenbeleid. 

 

3. 

In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij nog dat door het loutere feit dat zij er voor 

de VITO-studie van uit ging dan zij een mogelijke rol te spelen had bij de overschreden norm, dit 

nog niet betekent dat zij haar rechten heeft verbeurd om aan de hand van de nieuw 

tussengekomen studie zwart op wit aan te tonen dat één en ander haar volstrekt niet kan worden 

toegekend. Dat deze studie nog niet is goedgekeurd doet volgens de verzoekende partij ook 

niets aan de argumentatie af aangezien het VITO haar argumenten haalt uit een reeds 

gefinaliseerde en opgeleverde Nederlandse studie, waar uitdrukkelijk naar verwezen wordt. Het 

valt volgens de verzoekende partij dan ook niet in te zien hoe feitelijk en juridisch in vraag kan 

worden gesteld dat de atmosferische depositie in hoofde van de verzoekende partij als 

onweerstaanbare dwang moet worden gekwalificeerd. 

 

De verzoekende partij stelt verder nog dat het juridisch onjuist is dat dit argument van overmacht, 

dat leidt tot de onwettigheid van de opgelegde lozingsnormen in de milieuvergunning, niet zou 

kunnen worden opgeworpen in deze procedure. Het Milieuhandhavingscollege dient de 

betreffende vergunningsvoorwaarden buiten toepassing te laten via artikel 159 van de Grondwet 

ingevolge de schending van artikel 3.3.0.1 VLAREM II. 

 

Beoordeling door het College 

 

1. 

Op basis van artikel 22 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (hierna 
Milieuvergunningsdecreet) is de exploitant verplicht de exploitatievoorwaarden na te leven en alle 
nodige preventieve maatregelen te nemen ter bescherming van het leefmilieu. Dit artikel luidt als 
volgt: 
 
 “De exploitant van een inrichting is verplicht de milieuvoorwaarden na te leven. 

Ongeacht de verleende vergunning treft de exploitant steeds de nodige maatregelen om 

schade, hinder, en incidenten en ongevallen die de mens of het leefmilieu aanzienlijk 

beïnvloeden, te voorkomen. 

Ongeacht de verleende vergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en 

ongevallen die de mens of het leefmilieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige 

maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het leefmilieu te beperken en om 

verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen. 

De Vlaamse regering stelt nadere regels vast in verband met de verplichtingen van de 

exploitant.” 

 
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) luidt als volgt: 
 

“§1. De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere 

milieuvoorwaarden, alsmede alle andere op de exploitatie van de inrichting van 

toepassing zijnde wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen, met betrekking tot de 
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bescherming van het leefmilieu, van de oppervlaktewateren en van de externe veiligheid 

na te leven. 

§2. Ongeacht de verleende vergunning moet de exploitant steeds de nodige maatregelen 

treffen om schade en hinder te voorkomen.” 

 

Artikel 4.2.3.1 Vlarem II zoals van toepassing op het ogenblik van de vaststelling der feiten luidt 

als volgt: 
 

1° Onverminderd de in dit besluit vastgestelde emissiegrenswaarden dient de lozing van 

gevaarlijke stoffen van bijlage 2C maximaal te worden voorkomen door de toepassing 

van de beste beschikbare technieken. 

2° Voor de lozing van bedrijfsafvalwater dat één of meer gevaarlijke stoffen van bijlage 2C 

bevat gelden dezelfde algemene emissiegrenswaarden als in de Afdeling 4.2.2. 

voorgeschreven voor de lozing van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen 

bevat, behoudens het bepaalde onder 3° hierna. 

3° 
Van de gevaarlijke stoffen als bedoeld in bijlage 2C, mogen in concentraties hoger dan 

de indelingscriteria, vermeld in de kolom “indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)” 

van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem, enkel die stoffen worden 

geloosd waarvoor in de milieuvergunning emissiegrenswaarden zijn vastgesteld 

overeenkomstig het bepaalde in art. 2.3.6.1. 

Deze emissiegrenswaarden bepalen: 

a) de in de lozingen toelaatbare maximumconcentratie van een stof; in geval van 

verdunning moet de in dit besluit voor bedoelde stof vastgestelde 

emissiegrenswaarde worden gedeeld door de verdunningsfactor; 

b) de in de lozingen toelaatbare maximumhoeveelheid van een stof tijdens een of meer 

bepaalde perioden; zo nodig kan deze hoeveelheid bovendien worden uitgedrukt in 

een gewichtseenheid van de verontreinigende stof per eenheid van het element dat 

kenmerkend is voor de verontreinigende werkzaamheid (bijvoorbeeld 

gewichtseenheid per grondstof of per eenheid produkt). 

c) Indien het geloosde bedrijfsafvalwater afkomstig is van het gebruik van een gewoon 

oppervlaktewater en/of van grondwater kunnen deze waarden vastgelegd in sub a) 

en b) van dit artikel vermeerderd worden met het gehalte of de hoeveelheid in het 

opgenomen water 
 

 
2. 
Het beginsel van de materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan, wat onder meer betekent dat die 

motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de 

vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.  

 

3. 

Artikel 16.6.2, §1, lid 2 DABM luidt als volgt: 

 

“Wie door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met wettelijke voorschriften of 

in strijd met een vergunning, rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, 

geluid en andere trillingen of stralingen in of op water, bodem of atmosfeer inbrengt of 

verspreidt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en met 

een geldboete van 100 euro tot 350.000 euro of met een van die straffen.” 
 

Het gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid volstaat. Het gegeven van overmacht kan hierbij 

slechts als schulduitsluitingsgrond aanvaard worden wanneer de overtreder gedwongen wordt 



MHHC - 15 

 

 

door een onweerstaanbare macht die zijn vrije wil volledig heeft uitgeschakeld, of kan 

aangetoond worden dat externe oorzaken vreemd aan de verzoekende partij en haar 

uitgeoefende bedrijvigheid de exclusieve oorzaak vormen van de vastgestelde overschrijdingen. 

De verzoekende partij dient hierbij aan te tonen dat zij, ongeacht de opgelegde normen in de 

milieuvergunning bijkomend alle nodige maatregelen genomen heeft om hinder te voorkomen. 

 

4. 

De verzoekende partij beschikt over een milieuvergunning klasse I en dient zich dan ook bewust 

te zijn van de verplichtingen die zij dient te vervullen ter vrijwaring van het leefmilieu en ter 

beperking van de gezondheidsrisico’s (dit door bv tijdig te testen of zij voldeed aan de haar 

opgelegde lozingsnormen en eventueel een aanpassing van de normen te vragen indien zij 

meende dat er gerechtvaardigde redenen waren waardoor zij deze normen niet kon realiseren). 

 

Het enkele feit dat een aantal vastgestelde overschrijdingen mede door atmosferische 

omstandigheden kunnen veroorzaakt worden, volstaat niet om dit gegeven te beschouwen als 

een overmacht-situatie. Bovendien stelt de verzoekende partij zelf dat zij de lozingsnormen kan 

respecteren door het plaatsen van een actief koolfilter. Conform artikel 43, §2 Vlarem II moet de 

exploitant immers steeds alle nodige maatregelen treffen om schade en hinder te voorkomen 

ongeacht de verleende vergunning. 

 

5. 

De VITO-studie, waarvan de definitieve versie overigens in december 2015 werd gepubliceerd, 

zegt hierover o.m. het volgende: 

 

“De verontreinigingen in het hemelwater zijn deels afkomstig van de eigenlijke 

opslagactiviteiten, maar er kan ook een bijdrage zijn van andere bronnen (industrie, 

verkeer, …) via atmosferische depositie. Met name voor PAK’s zijn er indicaties dat de 

bijdrage van atmosferische depositie relatief groot is, met name voor bedrijven die 

gelegen zijn in gebieden met veel luchtverontreiniging (industriegebieden).” 

 

 

De VITO-studie stelt enkel dat er voor de parameter PAK’s  een ‘verhoging’  kan zijn door de 

atmosferische depositie, meer bepaald voor bedrijven gelegen in gebieden met veel 

luchtverontreiniging. De verzoekende partij toont evenwel niet aan dat haar terrein, door bv haar 

ligging in een gebied met zware industrie, mogelijks in meerdere mate wordt blootgesteld aan die 

atmosferische depositie. Nog minder wordt aangetoond dat atmosferische depositie in casu de 

enige oorzaak uitmaakt van de vastgestelde vervuiling. 

 

Bovendien stelt de studie ook het volgende: 

 

“Hierbij wordt opgemerkt dat ook luchtemissies door eigen bedrijfsactiviteiten (bv. 

shredderinstallatie) bij kunnen dragen aan depositie. Bij PAK-depositiemetingen werden 

immers verhoogde waarden vastgesteld in de omgeving van schrootbedrijven (VMM, 

2010).” 

 

De VITO-studie, waarnaar de verzoekende partij verwijst, stelt overigens eveneens het volgende: 

 

“Echter, het is niet zo dat de bedrijven hun bijdrage aan een oplossing mogen 

verwaarlozen. Het proper houden van het opslagterrein (zie eerder) is hierbij van belang, 

aangezien de PAK voornamelijk gebonden zijn aan stofdeeltjes. Verder kan specifiek 

rekening gehouden worden met de gekende bronnen om contact hiervan met het 

hemelwater te voorkomen.” 
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Bij wijze van voorbeeld worden in de studie een aantal belangrijke preventieve maatregelen 

opgesomd die door de bedrijven kunnen genomen worden: opslag van materialen waaruit voor 

het milieu schadelijke stoffen kunnen uitlogen of lekken op een vloeistofdichte vloer; regelmatig 

reinigen van het bedrijfsterrein en de afwatering; overdekte opslag van materialen die potentieel 

een belangrijke bijdrage aan de verontreiniging kunnen leveren; stofreducerende maatregelen. 

 

De Vito-studie, die als doel heeft de overheid te adviseren in het kader van in de toekomst te 

nemen beleidsopties, stelt aldus niet in algemene termen (zoals de verzoekende partij voorhoudt) 

dat de aanwezigheid van PAK’s in de afvalopslagsector quasi exclusief te wijten is aan externe, 

niet aan deze bedrijvensector verbonden bronnen, doch vermeldt dat vooral in gebieden met 

zware vervuilende industrie de aanwezigheid van PAK’s mee beïnvloed wordt door atmosferische 

depositie. Tevens geeft dezelfde studie aan dat de bedrijven in dat verband niet vrijgesteld 

kunnen worden van het nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen teneinde de aanwezigheid 

van PAK’s te vermijden, minstens deze onder de grensemissienormen te krijgen. 

 

Los van de vaststelling dat de conclusies van de VITO-studie nog niet bekend waren op het 

ogenblik van het verlenen van de milieuvergunning en aldus nog geen voorwerp konden 

uitmaken van de op dat ogenblik gekende ‘best beschikbare technieken’ , toont de verzoekende 

partij  aldus niet aan in welke mate de opgelegde lozingsnormen in de milieuvergunning onwettig 

zijn en bijgevolg buiten toepassing zouden moeten verklaard worden. Het is niet omdat bepaalde 

polluenten gedeeltelijk kunnen verklaard worden door atmosferische depositie dat de door de 

overheid opgelegde lozingsnormen daarom onwettig zijn. De bescherming van het leefmilieu is 

een plicht die rust op eenieder die deelneemt aan het maatschappelijk leven. De overheid 

handelt op zich niet onwettig louter door maatregelen op te leggen aan personen of bedrijven ter 

voorkoming of beperking van schadelijke stoffen of emissies, zelfs al kunnen deze slechts 

gedeeltelijk toegerekend worden aan de betrokken personen of bedrijven. De verzoekende partij 

toont niet aan dat de in casu opgelegde voorwaarden in de milieuvergunning onredelijk of 

onhaalbaar zijn, te meer gezien de lozingsnormen volgens het verweerschrift van de 

verzoekende partij zelf kunnen gerealiseerd worden door het plaatsen van een actief koolfilter.  

 

De studie neemt bovendien ook niet weg dat de verbalisanten ook overschrijdingen van zink en 

lood vastgesteld hebben. De studie stelt juist dat deze meer gemeten worden wanneer schroot 

wordt opgeslagen en er dus een link is naar de activiteiten van de verzoekende partij zelf.  

 

In casu toont de verzoekende partij niet aan dat de verwerende partij zich steunt op feitelijk of 

juridisch onjuiste motieven die de bestreden beslissing niet kunnen dragen, noch wordt 

aangetoond dat de bijzondere lozingsnormen opgelegd in de milieuvergunning wegens 

onwettigheid buiten toepassing moeten verklaard worden.  

 

De verzoekende partij toont overigens niet aan dat de vergunningverlenende overheid bij het 

verlenen van de milieuvergunning geen of onvoldoende rekening zou gehouden hebben met de 

“toxiciteit, de persistentie en de bio-accumulatie van de betrokken stoffen in het milieu waarin ze 

worden geëmitteerd” conform artikel 3.3.0.1 Vlarem II. Het louter feit dat de VITO-studie voor de 

toekomst voor bepaalde polluenten andere (soepelere) normen adviseert aan de bestuurlijke 

overheid doet hieraan geen afbreuk. 
 

De verzoekende partij beschikt overigens steeds over de mogelijkheid om een wijziging van de 

milieuvergunning aan te vragen indien zij van mening is dat de daarin opgelegde voorwaarden 

niet haalbaar of kennelijk onredelijk zijn.  
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Wel kan het gegeven van atmosferische depositie gebeurlijk een element vormen bij de 

beoordeling van de hoegrootheid van de op te leggen boete in het kader van artikel 16.4.4 en 

16.4.29 DABM. Dit aspect wordt behandeld in het kader van de beoordeling van het tweede 

middel. 

 

Het middel is ongegrond. 

 

 

B. Tweede middel 

 

Standpunt van de partijen 

 

1. 

De verzoekende partij roept de schending in van de formele en de materiële motiveringsplicht en 

van artikel 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen juncto artikel 16.4.29 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid (verder: DABM). 

 

De bestreden beslissing motiveert volgens de verzoekende partij op geen enkele manier in welke 

mate elk van de betrokken overschrijdingen cijfermatig heeft bijgedragen tot de uiteindelijke 

boete, te meer nu bij PAK’s enkel de parameter voor fluorantheen wordt gebruikt voor het 

bepalen van de hoogte van de geldboete. Dit terwijl de relatieve ernst en het uitgesplitste 

relatieve boetebedrag voor elk van de overschrijdingen en onderdelen van polluenten in de 

bestreden beslissing formeel moeten worden verduidelijkt. 

 

Wat betreft de gebruikte parameter fluorantheen stelt de verzoekende partij nog dat uit de 

draftstudie van het VITO blijkt dat deze parameter voor 82% afkomstig is van atmosferische 

depositie en dus geenszins aan de verzoekende partij kon worden toegerekend. De impact van 

deze parameter op het uiteindelijke boetebedrag had dan ook duidelijk uit de bestreden 

beslissing moeten kunnen worden afgeleid. 

 

2. 

De verwerende partij antwoordt dat de verzoekende partij de feiten niet betwist en daarmee 

bevestigt dat de door de milieuvergunning opgelegde lozingsnormen niet werden gerespecteerd. 

Het milieumisdrijf omwille van de schending van artikel 22 van het Milieuvergunningsdecreet, 

artikel 43 van VLAREM I en artikel 4.2.3.1, 3° VLAREM II staat volgens de verwerende partij dan 

ook niet ter discussie. 

 

De verwerende partij stelt verder dat de bestreden beslissing voldoet aan de vereisten van de 

motiveringsplicht. Zij heeft in haar beslissing rekening gehouden met de criteria uit artikel 16.4.29 

DABM en binnen de grenzen van de decretale maximumboete de hoogte van de opgelegde 

geldboete discretionair vastgesteld. De vastgestelde overschrijdingen van de geldende 

emissiegrenswaarden van de parameter voor PAK’s zijn elk toerekenbaar aan de verzoekende 

partij, zodat het in het voordeel van de verzoekende partij is dat enkel de parameter van de 

hoogste normoverschrijding werd gebruikt bij de berekening van de boete, in plaats van met elke 

van de vier parameters die binnen de groepsparameter van de PAK’s zijn overschreden. De 

verzoekende partij stelt dat zij, binnen alle redelijkheid en billijkheid de ernst van deze feiten niet 

te hoog heeft ingeschat. De verzoekende partij toont volgens de verwerende partij niet aan dat de 

verwerende partij kennelijk onredelijk heeft gehandeld bij het nemen van de bestreden beslissing. 

 

3. 
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In haar wederantwoordnota stelt de verzoekende partij nog dat de verwerende partij niet reageert 

op het hoofdargument dat in de bestreden beslissing op geen enkele manier formeel wordt 

gemotiveerd in welke mate élk van de betrokken overschrijdingen cijfermatig heeft bijgedragen tot 

de opgelegde boete van 31.536 euro. 

 

De verwerende partij heeft in haar argumentatie bovendien niet geantwoord op de vaststelling in 

de draftstudie van het VITO dat de parameter fluorantheen voor 82% afkomstig is van 

atmosferische depositie. 

 

Beoordeling door het College 

 

1. 

Artikel 16.4.29 DABM bepaalt dat de gewestelijke entiteit de hoogte van de boete moet 

afstemmen op de ernst van het milieumisdrijf en tevens moet rekening houden met de 

omstandigheden waarin de vermoedelijke overtreder milieu-inbreuken of milieumisdrijven heeft 

gepleegd of beëindigd. 

Gezien de discretionaire beslissingsruimte waarover de gewestelijke entiteit beschikt bij het 

bepalen van het boetebedrag, kan er van een schending van het artikel slechts sprake zijn als de 

gewestelijke entiteit op kennelijk onredelijke wijze toepassing gemaakt heeft van de criteria tot 

bepaling van het boetebedrag. 

 

2. 

Volgens de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering 

van bestuurshandelingen (hierna Motiveringswet), moeten in de akte de juridische en feitelijke 

motieven vermeld worden die aan de beslissing ten grondslag liggen en moeten deze afdoende 

zijn. Om te voldoen aan de motiveringsvereiste dient de bestreden beslissing bovendien de 

juridische en feitelijke motieven te bevatten die het College moeten toelaten na te gaan of de 

voorwaarden voldaan zijn waaraan een bestuurlijke geldboete moet beantwoorden, zoals 

opgelegd door de artikelen 16.4.4 juncto 16.4.29 DABM en de gewestelijke entiteit haar 

appreciatiebevoegdheid naar behoren heeft toegepast. 

 

3. 

Het beginsel van de materiële motiveringsplicht houdt in dat er voor elke administratieve 

beslissing rechtens aanvaardbare motieven moeten bestaan, wat onder meer betekent dat die 

motieven moeten steunen op werkelijk bestaande en concrete feiten die relevant zijn en met de 

vereiste zorgvuldigheid werden vastgesteld.  

 

Concreet houdt dit in dat de bestreden beslissing op controleerbare wijze, en dus aan de hand 

van concrete elementen, doet blijken dat bij het bepalen van de sanctie daadwerkelijk rekening 

gehouden is met de criteria bepaald in artikel 16.4.4 juncto 16.4.29 DABM om het College als 

controlerechter toe te laten na te gaan of er geen kennelijke wanverhouding bestaat tussen de 

feiten die aan de boete ten grondslag liggen en de opgelegde boete zelf. Het volstaat niet te 

verwijzen naar loutere stijlclausules die enkel in abstracto verwijzen naar de decretale 

regelgeving zonder verdere precisering. Anders oordelen zou erop neerkomen dat de 

legaliteitscontrole dode letter blijft. 

 

De bestreden beslissing bevat vooreerst een algemene motivering met betrekking tot de ernst 

van de feiten en de frequentie. De gewestelijke entiteit motiveert voorts dat bij het bepalen van de 

boete rekening werd gehouden met de inspanningen die de verzoekende partij heeft gedaan om 

de oorzaak van de overschrijding te vinden, en met de bereidheid van de verzoekende partij om 

maatregelen te nemen. 
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Per overschreden parameter wordt anderzijds concreet en omstandig uiteengezet in welke mate 

dit overschrijden schadelijk is en wordt aangegeven hoeveel keer de toegelaten norm wordt 

overschreden. De verzoekende partij toont niet aan dat de beslissing op dat punt foutief of 

kennelijk onredelijk is. 

 

Wat de groepsparameter PAK betreft is het evenmin kennelijk onredelijk om bij de berekening 

van de boete enkel de grootste overschrijding (die van fluorantheen) in rekening te brengen. Zo 

wordt er maar één overschrijding van een PAK-parameter aangerekend zonder de overschrijding 

van de parameters Pyreen, Benzofluorantheen en Indenopyreen in rekening te brengen. In dat 

geval had de boete voor de verzoekende partij immers nog veel hoger gelegen.  

 

Uit de bestreden beslissing valt evenwel niet af te leiden wat het aandeel is van elke 

overschreden parameter (naast Fluorantheen ook lood, zink, AOX en PCB’s) in de begroting van 

de boete. Er wordt met name niet aangegeven, minstens valt dit niet uit de beslissing zelf af te 

leiden, in welke mate Fluorantheen, lood, zink AOX en de PCB’s elk afzonderlijk hebben 

bijgedragen in het bepalen van de hoegrootheid van de opgelegde boete. 

 

In die mate kan het College ook niet controleren of de boete in alle redelijkheid werd begroot 

overeenkomstig artikel 16.4.4 en 16.4.29 DABM, te meer gezien de verzoekende partij op basis 

van de VITO-studie toch wel aanneembaar maakt dat atmosferische depositie in min of meer 

belangrijke mate mede een rol kan spelen met betrekking tot de gemeten PAK’s overschrijding, 

en het redelijk lijkt dat dit gegeven een rol kan spelen bij de boetebepaling. Het College kan uit de 

bestreden beslissing evenmin afleiden in welke mate de overige vastgestelde overschrijdingen 

elk afzonderlijk tot de boete hebben bijgedragen, zodat niet kan geverifieerd worden of op 

redelijke wijze rekening gehouden werd met de belangrijkheid van de elk afzonderlijk gemeten 

overschrijdingen en ieders mogelijk respectief schadelijk aandeel in de verstoring van het 

leefmilieu.  

 

Het middel is in de aangegeven mate gegrond. 
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OM DEZE REDENEN BESLIST HET MILIEUHANDHAVINGSCOLLEGE 

 

1. Het beroep is ontvankelijk en gegrond. 

 

2. Het College vernietigt de beslissing van de gewestelijke entiteit van 6 november 2014, met 

nummer 13/AMMC/429-M/BDW.   

 

3. De behandeling van het beroep heeft geen kosten met zich gebracht, zodat een beslissing 

over de kosten van het geding zonder voorwerp is. 

 

 

Dit arrest is uitgesproken te Brussel, in openbare terechtzitting op 10 maart 2016, door het 

Milieuhandhavingscollege eerste kamer, samengesteld uit: 

 

   

Marc VAN ASCH, voorzitter van de eerste kamer  

 met bijstand van 

Bram CARDOEN, toegevoegd griffier 
 

   

De toegevoegd griffier, De voorzitter van de eerste kamer, 

Bram CARDOEN Marc VAN ASCH 
 


