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Eerste middel van de beide eisers 

Eerste onderdeel 

Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6.3.a EVRM, en de artikelen 182, 199 en 200 
Wetboek van Strafvordering: de appelrechters hebben hun saisine overschreden; de rechtstreekse 

dagvaarding heeft met de telastlegging B uitsluitend hel lozen van terreinwater in de riolering 
aanhangig gemaakt; het arrest stelt vast dat de monstername gebeurde in de centrale afvoergeul en 

dat het water in die geul niet rechtstreeks naar de openbare riolering leidt; het oordeelt evenwel dal er 

geloosd werd hoewel uit de vaststellingen van het arrest noch blijkt dat de monstername gebeurde op 
een plaats van waar het water in de riool terechtkwam, noch vastgesteld werd dat daadwerkelijk 

verontreinigd water in de riool terechtkwam. 

Het arrest oordeelt dat de eisers voorzorgen hadden kunnen nemen om de verontreiniging van het op 
de bielzen vallende regenwater te voorkomen of te voorkomen dat zo verontreinigd water via de 

riolering in de oppervlaktewateren terecht kwam maar dit nalieten. Aldus stelt het arrest vast dat de 
eisers verontreinigd water hebben geloosd dat uiteindelijk in de riolering is terechtgekomen. 

In zoverre berust het onderdeel op een onvolledige lezing van het arrest en mist het feitelijke 

grondslag, 

Artikel 2, eerste lid, Oppervlaktewateren wet bepaalt onder meer; "Het is verboden voorwerpen of 

stoffen in de bij artikel 1 bedoelde wateren of in de openbare riolen te werpen of te deponeren, er 

verontreinigde of verontreinigende vloeistoffen in te lozen of er gassen in te brengen". Artikel 16.6.2. 
§ 1, eerste lid, DABM bepaalt: "Wie opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met 

een vergunning, rechtstreeks of onrechtstreeks, stoffen, micro-organismen, geluid on andere trillingen 

of stralingen in of op water, bodem of atmosfeer inbrengt of verspreidt, wordt gestraft met een 
gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een geldboete van € 100 tot € 500 000 of met een 

van die straffen." 

Uit deze bepalingen volgt dat ook het onrechtstreeks lozen of inbrengen van verontreinigende stoffen 
in de openbare riolen strafbaar is, 

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht. 

De telastlegging E is een inbreuk op artikel 2 Oppervlaktewaterenwet, strafbaar gesteld door artikel 

10.6.2, § 1, eerste lid, DABM. 

Hieruit volgt dat de telastlegging B niet alleen het rechtsreeks lozen van verontreinigd water in de 

riolering beoogt, maar ook het lozen op een plaats van waar dit verontreinigd water uiteindelijk 

terecht komt in de openbare riolering. In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 
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Voor het overige is het onderdeel afgeleid uit die vergeefs aangevoerde onwettigheid en is het niet 

ontvankelijk. 

Derde onderdeel 

Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.1 en 6,3.a EVRM, alsook miskenning van het 

algemeen beginsel van het recht van verdediging: het arrest heeft het voorwerp van de telasllegging B 

gewijzigd van "het lozen. in de riolering" naar "lozen" zonder de eiseres 1 de kans te bieden zich 
daarover te verdedigen. 

Het arrest oordeelt niet alleen zoals het onderdeel vermeldt. Het oordeelt ook dat de eisers 

voorzorgen konden nemen om de verontreiniging van het op de bielzen vallend regenwater te 
voorkomen of te voorkomen dat zo verontreinigd water via de riolering in do oppervlaktewateren 

terecht kwam, maar dit nalieten. Met die reden stelt het arrest vast dat het verontreinigde water in de 

riolering terechtkwam. Aldus verklaart het arrest de eisers niet schuldig voor een ander misdrijf dan 

datgene dat aanhangig was. 

Het onderdeel dat berust op een onvolledige lezing van het arrest, mist feitelijke grondslag. 

Tweede middel van de beide eisers 

Eerste onderdeel 

Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en artikel 16.6.2, § 1, eerste lid. DABM: 

het arrest oordeelt dat de telastlegging B bewezen is; het moreel bestanddeel van deze inbreuk is 

algemeen opzet, wat betekent dat de dader wetens en willens moet hebben gehandeld; de rechter 
moet nagaan of de dader effectief kennis had van het lot stand komen van de materiële elementen 

van het misdrijf; ten onrechte leidt het arrest af uit het feit dat de eiseres I moest toezien op de 
naleving van de lozingsnormen en dat zij do lozing van verontreinigd water in de oppervlaktewateren 

had kunnen voorkomen, dat zij wetens handelde; aldus gaat het arrest ervan uit dat "weten" en 
"kunnen weten" identiek zijn; het arrest is ook tegenstrijdig gemotiveerd doordat het enerzijds 

oordeelt dat de eiseres I wetens handelde, maar anderzijds oordeelt dat zij enkel naliet om de nodige 

stappen te zetten om de wetenschap te verwerven en voorzorgen had kunnen nemen om de lozing te 
voorkomen. 

Het is niet tegenstrijdig te oordelen, eensdeels, dat de eisers op wie de verplichting rustte de milieu 

voorwaarden na te leven, voorzorgen konden nemen om te voorkomen dat verontreinigd water via de 
riolering in de oppervlaktewateren terecht kwam. maar dit nalieten en, anderdeels, dat zij wetens 

handelden. 

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag. 

Het feit dal de beklaagde "wetens" heeft gehandeld, kan afgeleid worden uit het feit dat hij de op hem 
rustende verplichtingen waarop hij moest toezien, niet heeft nageleefd. 

Het arrest oordeelt dat: 

— de eisers als uitbaters van de vergunde inrichting erop dienden toe te zien dat de milieu 

vergunningsvoorwaarden en de lozingsnormen werden gerespecteerd, wal ze op het moment van de 

meting nalieten; 

- de eisers voorzorgen konden nemen om de verontreiniging van het op de bielzen vallende 

regenwater te voorkomen of te voorkomen dat verontreinigd water via de riolering in de oppervlakte 
wateren terecht kwam. 
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Aldus stelt het arrest vast dat de eisers met kennis van zaken een verboden handeling hebben 

gesteld. Die beslissing is naar recht verantwoord. In zoverre kan hel onderdeel niet worden 
aangenomen. 

Tweede onderdeel 

Het onderdeel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM. artikel 14.2 IVBPR en artikel 16.6.2, § 1, 

eerste lid, DABM, alsook de miskenning van de bewijsregels in strafzaken en het vermoeden van 
onschuld: het arrest oordeelt dat de telastlegging B bewezen is; het moreel bestanddeel van deze 

inbreuk is algemeen opzet, wat betekent dat de dader wetens en willens moet hebben gehandeld; het 
arrest oordeelt ten onrechte dat "willens" gelijkstaat met "zonder dwang", terwijl het willens plegen 

van een misdrijf een persoonlijke inwendige ingesteldheid betreft die erin bestaat, wetende dat een 
handeling verboden is, deze toch te stellen en het resultaat ervan te willen bereiken; met het oordeel 

dal "willens" gelijkstaat met ''zonder dwang" verschuift de bewijslast ten voordele van het openbaar 
ministerie; de stelling van het arrest heeft voor gevolg dat het willens optreden verondersteld wordt 

van zodra vaststaat dat de feiten wetens werden gepleegd; de beklaagde kan dit nog alleen weer-

leggen door het geloofwaardig aanvoeren van een schulduitsluitingsgrond. 

Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in algemeen opzet, dit is hel wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, vermag de rechter het bestaan van dit opzet af te leiden uit 

het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, niet dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 

schuldontheffing of niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt. 

In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting. faalt het naar recht. 

Met de redenen die het arrest bevat, oordeelt het dat de eisers het ten laste gelegde feit B bewust en 
zonder dwang hebben gepleegd. Aldus stelt het arrest zonder miskenning van het vermoeden van 

onschuld noch van de regels inzake bewijslast, wettig vast dat de eisers willens hebhen gehandeld. 

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen, 

Derde middel van de beide eisers 

Het middel voert schending aan van artikel 6.2 EVRM, artikel 14.2 IVBPR, artikel 149 Grondwet en 

artikel 16.6.1, § 1, eerste lid, DABM, alsmede miskenning van het begrip opzet in het strafrecht en het 

vermoeden van onschuld: het arrest oordeelt dat de telastlegging Cl bewezen is en algemeen opzet 
vereist, wat betekent dat de dader wetens en willens moet hebben gehandeld; het arrest oordeelt ten 

onrechte dat "willens" gelijkstaat met "zonder dwang", terwijl hel willens plegen van een misdrijf een 

persoonlijke inwendige ingesteldheid betreft die erin bestaat, wetende dat een handeling verboden is, 

deze toch te stellen en hel resultaat ervan te willen bereiken; met het oordeel dat "willens" gelijkstaat 
met "zonder dwang" verschuift de bewijslast ten voordele van het openbaar ministerie: de stelling van 

het arrest heeft voor gevolg dat het willens optreden verondersteld wordt van zodra vaststaat dat de 

feiten wetens werden gepleegd; de beklaagde kan dit nog alleen weerleggen door liet geloofwaardig 
aanvoeren van een schulduitsluitingsgrond. 

Het middel heeft dezelfde strekking als het tweede middel, tweede onderdeel en kan om de redenen 

vermeld in antwoord daarop niet worden aangenomen. 

Vijfde middel van de eiseres I 

Het middel voert schending aan van de artikelen 163 en 195 Wetboek van Strafvordering en van 

artikel 8, § 1, Protaatiewet: het arrest weigert het uitstel van tenuitvoerlegging van de straf die de 

eiseres I in ondergeschikte orde in haar appel conclusie had gevraagd, zonder opgave van redenen. 

De weigering uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf toe te staan na een daartoe tot de rechter 

gericht verzoek, kan met redenen omkleed zijn door opgave van de redenen om een effectieve straf 

op te leggen. 



inforum n° 322510 

4 

Het arrest oordeelt: "De tekortkomingen in de naleving van de milieuvergunnings- en sectorale 

voorwaarden tonen bijkomend aan dat de [eisers] onvoldoende belang hechtten aan de naleving van 
de milieureglementering die geldt in het algemeen belang en zij vooral oog hadden voor het eigen 

economisch belang door te besparen op maatregelen die do naleving van de milieureglementering 

mogelijk moesten maken. De hierna bepaalde geldboete is voor elke [eiser] een gepaste aansporing 

de milieureglementering voortaan strikt na te leven. Gezien liet opleggen van een geldboete de (ei-
sers] niet sociaal zal declasseren, noch bun sociale reclassering op onevenredige wijze in het gedrang 

zal brengen, gaat het hof niet in op de ondergeschikte vraag tot het gelasten van de opschorting van 

de uitspraak van veroordeling." Met die redenen legt hot arrest uit waarom het een effectieve boete 
oplegt. Hierdoor geeft het tevens te kennen waarom niet kan worden ingegaan op het verzoek lot 

uitstel en beantwoordt het dit verzoek. 

Het middel mist feitelijke grondslag. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing 

De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de 

beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen. 

(...) 


