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Corr. Antwerpen, 8 juni 1994, 26e K. 

 

O.M. / O.H., W.L. en b.v.b.a. A.V  

 

 

 

 

(…) 

Overwegende dat op 14 december 1978 aan de PVBA V. zijnde een verwerkingsbedrijf van 

plantaardige en dierlijke vetten en oliën een vergunning werd-afgeleverd voor het lozen van 

afvalwater van max. 4 m3 per dag in waterloop 3.02. 

Dat n.a. v. diverse klachten op verzoek van het College van burgemeester en schepenen van de 

gemeente S. dd. 16 augustus 1991 een controle werd gevraagd nopens de afval lozing hetgeen op 13 

april 1992 door het BMI gebeurde; 

Dat uit de controleput, juist voor het afvalwater terechtkomt in de waterloop een officiële staalname 

van het geloosd afvalwater werd genomen en uit de analyseresultaten een overschrijding van de 

onderzochte parameters op de norm van de lozingsvergunning werd vastgesteld; 

Overwegende dat beklaagden verwijzen naar de thans van toepassing geldende milieurechterlijke 

norm, neergelegd in Vlarem, waardoor het bedrijf V. zelfs niet meer vergun-ningsplichtig zou zijn. 

Dat deze opmerking irrelevant is en dient verwezen te worden naar de overgangsbepalingen van 

VLAREM waarbij uitdrukkelijk werd gesteld dat bestaande milieuvergunningen blij ven bestaan zelfs zo 

deze exploitatievergunningen in strengere zin afwijken van de voorschriften van Vlarem. 

Overwegende dat beklaagden voorts aanvoeren dat in hun hoofde elk schuldelement ontbreekt. 

Dat voor huidige tenlastelegging onachtzaamheid als schuldnorm vereist en voldoende is. 

Dat voor het bewijs hiervan kan verwezen worden naar de verklaringen van partijen die de 

aanwezigheid van een verhoogde concentratie van vervuilende elementen wijten aan een 

“onachtzaamheid” in de werkwijze van het onderhouden van de vloeren in het bedrijf. 

Dat voorts kan verwezen worden naar de maatregelen die post factum werden getroffen namelijk het 

aanbrengen van zeven en filters en bijkomende biofilter in de zinkputten. Dat aldus niet alle 

voorzorgsmaatregelen werden getroffen, ten gepaste tijde, om overschrijding van de opgelegde 

normen in de lozingsvergunning te vermijden. 

Overwegende dat de feiten van de tenlastelegging bewezen zijn en de strafmaat rekening houdt met 

de door beklaagden veroorzaakte milieuhinder, de technologische en financiële middelen dewelke 

reeds werden geïnvesteerd waardoor reeds bepaalde resultaten werden bekomen. 

Dat ook gelet op het blanco strafregister van beklaagden hen het voordeel van de opschorting van de 

uitspraak kan verleend worden voor een periode van drie jaren. 

OM DEZE REDENEN, 
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DE RECHTBANK, 

gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

(...) 


