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Corr. Gent, 27 mei 2003, 19e K. 

 

O.M. /D.W., D.B. en n.v. F.-D 

 

 

Verloop van het opsporingsonderzoek en de verdere procedure 

Milieu-aspect 

Bij brief d.d. 5 november 1991 van de toenmalige administratie Leefmilieu en infrastructuur 

van de Vlaamse Gemeenschap werd aan de procureur des Konings alhier het proces-verbaal 

van overtreding d.d. 31 oktober 1991 overgemaakt en dit lastens de N.V. F.-D., 

vertegenwoordigd door eerste beklaagde W.D. 

Er werd vastgesteld dat de inrichting, namelijk een varkensslachterij en vleessnijderij, werd 

geëxploiteerd zonder te beschikken over de vereiste vergunning en eerste beklaagde W.D. 

werd in overtreding gesteld met de reglementering betreffende het gebruik van grondwater, 

de afbakening van waterwingebieden en het beheer van afvalstoffen. 

In zijn verhoor d.d. 30 oktober 1991 erkende eerste beklaagde W.D. dat de vergunning 

verstreken was en dat de nieuwe aangevraagde vergunning geweigerd was, beslissing 

waartegen wel beroep was ingesteld. 

Bij brief d.d. 12 mei 1993 van het hiervoor vermelde departement van de Vlaamse 

Gemeenschap werd opnieuw een proces-verbaal van overtreding d.d. 6 mei 1993 aan het 

parket overgemaakt. 

Door de controleur werd aan de hand van schepmonsters vastgesteld dat bloed en 

vetdeeltjes vanuit het bedrijf van de beklaagden geloosd werd(en) in de Molenbeek te 

Bavegem, zodat ander dan normaal huisafvalwater zonder vergunning geloosd werd. In zijn 

verhoor d.d. 6 mei 1993 erkende eerste beklaagde W.D. niet te beschikken over een 

lozingsvergunning. 
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Bij brief d.d. 30 augustus 1993 werd opnieuw door het hiervoor vermelde departement een 

proces-verbaal van overtreding overgemaakt aan het parket. 

Opnieuw werd aan de hand van schepmonsters vastgesteld dat geen normaal huishoudelijk 

afvalwater maar industrieel afvalwater geloosd werd, zonder dat het bedrijf beschikte over 

een lozingsvergunning en een geldige exploitatievergunning. 

Bij brief d.d. 20 oktober 1993 van het vermelde departement werd aan het parket een 

proces-verbaal van overtreding d.d. 15 oktober 1993 overgemaakt. 

Er werd vastgesteld dat het bedrijf in overtreding was met het decreet betreffende de 

milieuvergunning op diverse aspecten (afvalwater, koelwater, elektriciteit, gassen, 

gevaarlijke stoffen, laboratoria etc). 

Bij brief d.d. 16 november 1993 werd een gelijkaardig proces-verbaal overgemaakt en werd 

vastgesteld dat slachthuis, zoals ook vastgesteld op 15 oktober 1993, nog in volle 

bedrijvigheid was. 

Gezien de burgemeester van de gemeente S. bij brief d.d. 20 oktober 1993 liet weten dat 

hij geen gebruik wenste te maken van zijn toezichtsbevoegdheid, werd op 16 november 

1993 door het departement een beslissing tot stopzetting van een onwettige exploitatie 

(art. 1 en 65 par. 4 VLAREM I) genomen en betekend aan eerste beklaagde W.D. Tegen 

deze beslissing werd beroep bij de Raad van State ingediend. 

Op 1 december 1993 werd door een bevoegd inspectieteam van het departement 

vastgesteld dat, ondanks het bevel tot stopzetting, de varkensslachterij en vleesuitsnijderij 

verder werden uitgebaat. 

In zijn verhoor d.d. 1 december 1993 verklaarde eerste beklaagde W.D. o.m., verwijzend 

naar de te verwachten economische schade, dat hij zich in een noodsituatie bevond waarbij 

hij moest kiezen voor het minste kwaad; tevens wees hij er op dat het "bevel tot staken" 

gericht was aan zijn persoon en niet aan de N.V. 

Bij brief d.d. 17 januari 1994 van het vermelde departement werd aan het parket opnieuw 

een proces-verbaal van overtreding overgemaakt, thans van 11 januari 1994. De verdere 

uitbating werd vastgesteld en eerste beklaagde W.D. bevestigde zijn hiervoor vermelde 

verklaring en deelde mee nog geen nieuws te hebben omtrent de gevorderde schorsing van 

de weigering van de exploitatievergunning. 
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Bij brief d.d. 23 augustus 1994 werd door het departement opnieuw een proces-verbaal van 

overtreding d.d. 19 augustus 1994 overgemaakt aan het parket. Dit proces-verbaal werd 

opgesteld naar aanleiding van een klacht over de verontreiniging van de Molenbeek te 

Massemen. Er werd een schepmonster genomen. Op 23 augustus 1994 begaf de inspecteur 

zich nogmaals ter plaatse, waarbij vastgesteld werd dat de N.V. F.-D. nog steeds loosde op 

de riolering van de Meulestraat. 

Met betrekking tot de verontreiniging van de Molenbeek, werd ook aangifte gedaan bij de 

politie te Weiteren. De verbalisanten gingen ter plaatse en stelden vast dat uit de rioolbuis 

langs de kant van het slachthuis, die gedeeltelijk verscholen lag onder neerhangende takken 

van bomen en struiken, een rode vloeistof de beek instroomde. 

Bij brief d.d. 8 november 1994 van het reeds veelvuldig vermelde departement werd 

opnieuw een proces-verbaal van overtreding overgemaakt aan het parket. Hierin werd 

vermeld dat uit de analyseresultaten van de schepmonsters blijkt dat het geloosde 

industriële afvalwater ernstig verontreinigd is. 

Op donderdag 7 september 1995 stelde de politie te Wetteren proces-verbaal op na klacht 

over de vervuiling van de Molenbeek te Wetteren. De verbalisanten stelden vast dat het 

afvalwater van de openbare riolering bezoedeld was met bloed, gezien het een bruinrode 

kleur gaf en een geur van dierlijk afval duidelijk waar te nemen was. De verbalisanten 

begaven zich vervolgens naar het slachthuis, waar zij spraken met eerste beklaagde W.D., 

die hen onmiddellijk vergezelde naar de plaats aan de Molenbeek waar de eerste 

vaststellingen geschiedden. Daarbij is het belangrijk te wijzen op het tijdstip van de 

vaststellingen: de eerste vaststellingen omtrent de bruinrode kleur gebeurden om 10.40 

uur. Omstreeks 11.35 uur spraken zij met de eerste beklaagde en stelden zij enige tijd later 

vast dat de toestand aan de Molenbeek dezelfde was: afvalwater van bruinrode kleur met 

de typische geur. 

Eerste beklaagde W.D. verklaarde aan de verbalisanten dat de enige verklaring voor het 

bloedrestant, en dus de bruinrode kleur, die hij kan geven is dat een bepaalde firma bij het 

ledigen van een opslagtank bloed heeft gemorst. 

Bij brief d.d. 17 november 1995 maakte het departement aan het parket een proces-verbaal 

van overtreding d.d. 10 november 1995 over. Hierin werd vastgesteld dat uit de 

rioleringsmond van de Meulestraat te Bavegem, waar het bedrijf F.-D. is gevestigd, een 

roodbruine vloeistof werd geloosd. 
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Bij brief d.d. 8 februari 1996 maakte het departement aan het parket een proces-verbaal 

van overtreding d.d. 1 februari 1996 over. Het p.v. werd opgesteld naar aanleiding van een 

klacht omtrent de verontreiniging van de Molenbeek. Opnieuw werd de roodbruine vloeistof 

uit de rioleringsmond geloosd, dat herkend werd als afkomstig van het slachthuis. 

Door de adjunct-directeur A. van het slachthuis werd verklaard dat er zich een panne had 

voorgedaan bij de lozing van het afvalwater. Het afvalwater diende verpompt te worden, 

waarbij de adjunct-directeur het niet uitsloot dat een beperkte hoeveelheid in de Molenbeek 

terechtkwam. 

De inspecteur begaf zich de volgende dag opnieuw ter plaatse en kon vaststellen dat er 

opnieuw slachthuisafvalwater via de riolering in de Meuiestraat in de Molenbeek werd 

geloosd. 

De adjunct-directeur A. verklaarde dat er zich opnieuw een gelijkaardige panne had 

voorgedaan. 

Op 24 april 1996 werden door de politie te Wetteren, na klacht, opnieuw vaststellingen aan 

de Molenbeek gedaan die wezen op de roodbruine verkleuring. 

Bij kantschrift d.d. 18 mei 1998 werden diverse onderzoeksopdrachten gegeven, o.m. 

nagaan welke inrichtingen in het kader van VLAREM I nog werden geëxploiteerd, of er nog 

steeds een winning van grondwater geschiedde, of voldaan werd aan de meldingsplicht aan 

OVAM en de stand van de procedures van de Raad van State nagaan. 

Op 14 juli 1998 werd door de gerechtelijke politie ter plaatse, in aanwezigheid van tweede 

beklaagde B.D., een waterwinningsput en -installatie in beslag genomen. Deze werd 

aangeduid door tweede beklaagde, die verklaarde dat deze installatie nog steeds in gebruik 

was. 

 

Stedenbouwkundig aspect 

Op 17 mei 1990 verzocht de technisch beambte van de gemeente S. in opdracht van het 

college van burgemeester en schepenen aan de politie van dezelfde gemeente hem te 

begeleiden naar het slachthuis teneinde er opmetingen te doen aan de nieuw opgerichte 

gebouwen inzake uitbreiding van het slachthuis. De technisch beambte verklaarde dat hij 
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kon vaststellen dat op verschillende plaatsen het goedgekeurde bouwplan niet werd 

opgevolgd. Eerste beklaagde W.D. erkende in zijn verklaring dat er "kleine aanpassingen" 

waren gebeurd, geschied op advies van het ministerie van volksgezondheid om met 

zekerheid een EEG-goedkeuring te verkrijgen. Architect W. erkende tevens dat de 

uitgevoerde werken niet overeenstemden met de goedgekeurde plannen. Deze verwees ook 

naar het ministerie van volksgezondheid. 

Bij brief d.d. 25 april 1990 had de feitelijke vereniging "Aktiekomitee Meulestraat", een 

vereniging van de inwoners van deze straat, wegens de stedenbouwkundige inbreuken 

klacht neergelegd bij de procureur des Konings te Oudenaarde, die het dossier bij 

kantschrift d.d. 2 mei 1990 overmaakte aan zijn ambtsgenoot te Dendermonde. 

Naar aanleiding van deze klacht werd eerste beklaagde W.D. door de politie verhoord op 18 

juni 1990, waarbij andermaal de afwezigheid van een exploitatievergunning erkend werd, 

doch waarbij opnieuw geponeerd werd dat men zou doorwerken "omdat men niet anders 

kon". 

Op 16 januari 1991 legde een buurtbewoonster C.B, klacht neer wegens het optrekken van 

een stalling op de terreinen van het slachthuis. Eerste beklaagde W.D. erkende in zijn 

verklaring van dezelfde datum dat voor de in opbouw zijnde fietsenstalling geen vergunning 

voorhanden was. De werken werden op bevel van de burgemeester stopgezet. 

Deze dame had voordien, namelijk op 20 november 1990, reeds klacht neergelegd wegens 

het optrekken op de terreinen van het slachthuis van een afsluiting met betonnen platen die 

niet zou conform zijn geweest met de bouwvergunning. Terzake werd proces-verbaal 

opgesteld door de politie te S. De werken werden eveneens stopgezet op bevel van de 

burgemeester. 

Bij kantschrift d.d. 23 augustus 1994 van het parket werd opdracht gegeven de stukken 

i.v.m. de stedenbouwkundige problematiek van het slachthuis te verzamelen. 

In een proces-verbaal d.d. 18 januari 1995 werd een volledig chronologisch overzicht 

gegeven van de stukken en feiten, zoals die na inzage op de gemeente S. en de provinciale 

dienst van de toenmalige AROHM konden worden verzameld. Als laatste gegevens werden 

vermeld: 

- 27 mei 1993: ongunstig advies hoofdbestuur AROHM aan Bestuur Milieuvergunningen 

i.v.m. exploitatievergunningen; 
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- 2 november 1993: brief AROHM aan schepencollege i.v.m. wijzigingen gewestplan 

ongunstig - geen BPA ter regularisatie van een bouwmisdrijf; 

- 8 december 1993: ongunstig advies AROHM milieuvergunning. 

 

Stedenbouw: herstelvordering 

(...) 

Bij brief d.d. 10 juni 1990 deelde de administratie aan het parket mee dat het 

regularisatiedossier ongunstig werd geadviseerd, waarbij werd gemeld dat het bestuur 

besliste de volgende herstelmaatregel toe te passen: 

- afbraak voor de gedeelten groter dan vergund uitgevoerd; 

- afbraak voor de gedeelten welke volgens het goedgekeurd plan dienden gesloopt te 

worden; 

- meerwaarde voor de vergunde gedeelten, die hoger uitgevoerd zijn. 

Dit werd ook bevestigd in een proces-verbaal d.d. 8 mei 1996, waarbij door de 

verbalisanten inlichtingen werden ingewonnen bij de gemachtigd ambtenaar van AROHM-

Gent. 

In een brief d.d. 5 december 1997 van het parket aan de gemachtigde ambtenaar werd 

verwezen naar een brief van 13 november 1996, waarbij werd verzocht, om een 

gezamenlijke vordering tot herstel over te maken, na overleg met het college van 

burgemeester en schepenen van de gemeente S.; er werd nogmaals aangedrongen op deze 

herstelvordering. 

Gezien de procureur des Konings geen antwoord van het bestuur ontving, werd bij brief d.d. 

18 mei 1998 nogmaals aangedrongen op het toesturen van de definitieve herstelvordering; 

hierbij werd aangekondigd dat de gemachtigde ambtenaar zou verhoord worden door de 

gerechtelijke politie omtrent de reden van het uitblijven van gevolg aan de herhaaldelijke 

vraag. Tevens werd er op gewezen dat het uitblijven van een herstelvordering de 

uitoefening van de strafvordering binnen een redelijke termijn in het gedrang brengt en er 



inforum n° 194042 

7 

hoe dan ook tot dagvaarding zou worden overgegaan bij niet bereiken van de 

herstelvordering op 31 juli 1998. 

Bij kantschrift d.d. 18 mei 1998 werd eveneens opdracht gegeven de burgemeester en de 

schepen verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening van de gemeente S. te verhoren 

omtrent het uitblijven van een herstelvordering op het vlak van de stedenbouwinbreuken. 

De burgemeester en de bevoegde schepen werden verhoord op 14 juli 1998 en verklaarden 

dat er in het college van burgemeester en schepenen een consensus bestond voor het 

behoud van het slachthuis in zijn huidige vorm, waarbij de motivatie was dat het slachthuis 

gebouwd heeft zonder geldige bouwvergunning met een oogluikende toestemming van de 

gemeente. De gemeente startte volgens hen met een ruimtelijk structuurplan en een BPA-

zonevreemde bedrijven. 

In een brief d.d. 24 juli 1998 van de burgemeester aan de procureur des Konings lichtte 

deze verder het standpunt van de gemeente toe, waarbij verwezen werd naar - 

voorspelbare - argumenten van economie en tewerkstelling. Er werd hierin gemeld dat een 

herstelvordering het gemeentebestuur voorbarig leek. 

Op 13 juli 1998 werd de deskundige bij de cel bouwovertredingen bij AROHM Gent 

verhoord. Deze verklaarde dat de herstelvordering nog niet werd geconcretiseerd gelet op 

de moeilijkheden in het dossier. Er werd verwezen naar andere, meer prioritaire dossiers en 

ook de omzendbrief van 5 juli 1997 van de minister waarbij voor constructies opgericht in 

strijd met de bodembestemmingsvoorschriften van het gewestplan geen meerwaarde meer 

gevorderd werd, zodat de vorige stelling terzake diende herzien te worden. 

Bij brief d.d. 30 juli 1998 werd door het bestuur aan het parket de vordering tot herstel 

overgemaakt. De wederrechtelijk uitgevoerde werken werden hierin als volgt beschreven: 

"In strijd met de bouwvergunning dd. 24/10/88 werden nieuwe bedrijfsgebouwen 

(slachthuis) opgetrokken, aanmerkelijk groter en hoger dan volgens de goedgekeurde 

plannen vergund. Tevens werd bijna volledig het perceel verhard voor de aanleg van 

toegangswegen en parkings". 

De vordering tot herstel krachtens art. 68 par. 1-a van het decreet betreffende de 

ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 luidde: afbraak van alle in 

overtreding opgerichte constructies, dus geen sprake meer van meerwaarde zoals eerder 

gemeld in het schrijven d.d. 10 juni 1996 van het bestuur. 
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Als motivering werd o.m. vermeld: 

"(...) De constructies zijn strijdig met de bodembestemmingsvoorschriften van het 

gewestplan. De omvangrijke constructies hebben tevens een nefaste weerslag op hun 

omgeving en vormen een onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder voor de 

omwonenden.". 

Bij brief d.d. 21 september 1998, in antwoord op een verzoek hiertoe bij brief d.d. 17 

augustus 1998, deelde het bestuur aan het parket een grondplan mee waarop werd 

aangeduid wat diende gesloopt te worden. Tevens werd gemeld dat uit een onderzoek ter 

plaatse op 27 augustus 1998 bleek dat er sedert de geweigerde regularisatieaanvraag niets 

aan de toestand werd gewijzigd, zoals ook kan vastgesteld worden aan de hand van de 

bijgevoegde foto's. 

(...) 

De aanstelling van een lasthebber ad hoc 

Artikel 5 van het Strafwetboek voert in de aanhef van het tweede lid een 

strafuitsluitingsgrond in voor een door zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon 

gepleegd misdrijf voor wie van hen beiden de minst zware fout heeft begaan, voor zover het 

misdrijf door de natuurlijke persoon uit onachtzaamheid is gepleegd. 

Het kerngegeven voor al dan niet samenloop van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

van de rechtspersoon en de natuurlijke persoon bestaat uit het feit of het misdrijf al dan 

niet "wetens en willens" gepleegd werd. Als derhalve een misdrijf niet wetens en willens 

gepleegd werd, maar uit onachtzaamheid, geldt een decumul van strafrechtelijke 

aansprakelijkheid en kan enkel de persoon - natuurlijke of rechtspersoon - die de zwaarste 

fout heeft begaan, strafrechtelijk veroordeeld worden. 

Daar waar het in milieustrafrecht reeds moeilijk kan voorgehouden worden dat dergelijk 

misdrijf niet wetens en willens werd gepleegd, geldt dit ten aanzien van de eerste en 

tweede beklaagde des te meer. Integendeel blijkt uit de verklaringen van eerste beklaagde 

W.D. dat dit zelfs erkend werd, dit onafgezien van het inroepen van de noodtoestand. 

Aldus kan er in deze zaak geen sprake zijn van een decumul. 
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Dit heeft uiteraard zijn belang met betrekking tot de toepassing van artikel 2bis V.T. Sv. dat 

voorziet in de aanstelling van een lasthebber ad hoc wanneer een natuurlijke persoon, 

vertegenwoordiger van de rechtspersoon, samen met de rechtspersoon wordt vervolgd. 

Gezien deze regel er duidelijk op gericht is de mogelijke tegenstrijdigheid tussen samen 

vervolgde rechtspersoon en natuurlijke persoon op te vangen, drong de aanstelling van een 

lasthebber ad hoc zich niet op, gezien de decumul niet aan de orde is. 

De gegrondheid van de tenlasteleggingen 

Algemene opmerking met betrekking tot de gevoerde verdediging 

De verdediging betwist in se niet de materialiteit van het gros van de ten laste gelegde 

feiten en het gegeven dat deze feiten inbreuken vormen op de diverse wetgevingen. Wel 

wordt het wederrechtelijk karakter van de door de beklaagden gestelde handelingen betwist 

waarbij de verdediging zich in eerste instantie steunt op de aanwezigheid van een 

noodtoestand, zoals hierna meer uitvoerig besproken. 

De wederrechtelijkheid van de gepleegde feiten: de ingeroepen "noodtoestand" 

(...) 

Bespreking door de rechtbank 

De verdediging blijft in haar argumentatie, onafgezien van de omvang ervan, vaag wat 

betreft de concrete omstandigheden die volgens hen de noodtoestand uitmaakten. 

De noodtoestand is een situatie waarin het overtreden van strafrechtsbepalingen en het 

schenden van strafrechtelijk beschermde rechtsgoederen en rechtsbelangen het enige 

middel is om andere - belangrijker - rechtsgoederen of rechtsbelangen te vrijwaren. 

De noodtoestand is een rechtvaardigingsgrond, die echter niet uitdrukkelijk wettelijk is 

bepaald. 

De voorwaarden voor het voorhanden zijn van noodtoestand als rechtvaardigingsgrond, 

worden in de rechtspraak en rechtsleer als volgt omschreven: 

1. Er moet een onmiddellijke noodzaak bestaan tot vrijwaring van het te beschermen 

belang; 
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2. Er mag geen verplichting bestaan om zich aan het dreigend kwaad bloot te stellen of erin 

te berusten; 

3. Het te beschermen rechtsgoed of rechtsbelang moet een grotere waarde hebben dan het 

rechtsgoed of rechtsbelang dat gekrenkt wordt; 

4. De delictuele gedraging moet de enige mogelijkheid zijn om het kwaad te vermijden 

(subsidiariteitsbeginsel). 

In meer recente rechtsleer wordt er op gewezen dat bij de beoordeling van de ingeroepen 

noodtoestand de strafrechter dient uit te gaan van een objectieve rangschikking van de met 

elkaar in conflict staande rechtsgoederen, van de hiërarchie tussen de betrokken 

rechtsgoederen in de gegeven maatschappelijke context, zodat geen rekening mag worden 

gehouden met de waardeafweging zoals zij zich in de visie van de daders op het ogenblik 

der feiten voltrok. M.a.w. dient de rechtbank wat de noodtoestand betreft niet in de 

schoenen van de beklaagden die er zich op beroepen te gaan staan, doch dient onderzocht 

te worden of elk normaal voorzichtig burger geplaatst in dezelfde omstandigheden wel 

dezelfde waardeafweging zou hebben gemaakt. 

De rechtbank meent dat de door de verdediging aangebrachte argumenten de toets met 

deze voorwaarden niet kunnen doorstaan en er in hoofde van de beklaagden dan ook geen 

sprake was van een noodtoestand. 

(...) 

Volledigheidshalve dient ook te worden aangestipt dat de beklaagden door bewust de wet te 

overtreden in eerste instantie hun eigen private economische belangen hebben willen 

vrijwaren. Precies daardoor kan hun handelen de toets van de objectieve waardeafweging 

niet doorstaan, nu de wet - (in casu decreet-)gever door voor de uitvoering van werken of 

de exploitatie van een inrichting een voorafgaande vergunning te eisen duidelijk heeft 

aangegeven dat een goede ruimtelijke ordening en een deugdelijk milieubeleid primeren op 

private economische belangen. 

Meteen is ook duidelijk dat de beklaagden de waardeafweging louter vanuit hun eigen visie 

hebben gemaakt, namelijk met het oog op een maximale winst met een minimum van 

kosten. Waarmee de rechtbank echter niet stelt dat er geen hoge kosten werden gemaakt; 

het is echter duidelijk dat de beklaagden het spet gretig hebben meegespeeld in de hoop 

alsnog een regularisatie te kunnen bekomen, zich aldus veel kosten besparend. De 
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beklaagden hebben in zekere zin "gegokt", hetgeen niet met enige ernst als het zich 

bevinden in een noodtoestand kan worden omschreven. 

(...) 

Bespreking van de tenlasteleggingen 

Zoals hiervoor vermeld, werd door de verdediging in hoofdorde de "noodtoestand" 

aangevoerd, argument dat door de rechtbank verworpen werd. Aldus dient de rechtbank de, 

in ondergeschikte orde, opgeworpen opmerkingen met betrekking tot sommige 

tenlasteleggingen te bespreken. 

Hierbij wordt opgemerkt dat enkel deze tenlasteleggingen waaromtrent de verdediging 

opmerkingen heeft geformuleerd, nader worden besproken. 

De resterende tenlasteleggingen, waaromtrent de verdediging geen opmerkingen 

formuleerde, komen gelet op de stukken en verklaringen van het dossier en het onderzoek 

ter terechtzitting afdoende bewezen voor. 

(...) 

Tenlasteleggingen F1 en F2 

Standpunt van de verdediging 

Deze feiten betreffen de meldingsplicht aan OVAM. 

Met een - storende - cynische ironie omschrijft de verdediging dit als een "gruwelijk 

misdrijf'. Zij roepen de onoverwinnelijke dwaling in, stellende dat van hen redelijkerwijs niet 

kan verwacht worden dat zij kennis konden hebben van de, op dat ogenblik, zeer recente 

regelgeving terzake, dit alles in de context van een complexe, steeds wijzigende wetgeving 

op dit domein. 

Bespreking door de rechtbank 

In de verdere argumentatie toont de verdediging een bekommernis omtrent het verlichten 

van de taak van de strafrechter, er op wijzend dat dergelijke futiele zaken ter beoordeling 

worden voorgelegd. 



inforum n° 194042 

12 

Nochtans heeft de verdediging in de rest van haar verweer duidelijk niet de bekommernis 

van de verlichting van de taak van de rechtbank voor ogen gehad, gezien voor feiten die in 

se niet betwist worden, ieder mogelijk argument breed uitgesponnen voor de voeten van de 

rechtbank geworpen wordt; het verweer mist echter vaak een minimale ernst. 

Ook met betrekking tot deze "futiele" tenlastelegging snijdt de redenering van de 

beklaagden geen hout. 

De verdediging stelt het slachthuis voor als één van de grootste Europese bedrijven in zijn 

soort. Tevens wordt in het uitvoerig verweer gewezen op de aandacht voor de 

milieuproblematiek die binnen het bedrijf leeft. Er is/was een milieucoördinator in dienst. 

In die omstandigheden is het dan ook tegenstrijdig voor te houden dat een weliswaar 

complexe materie, doch waar men zich gelet op de schaalgrootte van het bedrijf toch kon 

toeleggen op het op de voet volgen van de regelgeving, zou aanleiding kunnen geven tot 

een onoverwinnelijke dwaling. Zoals het openbaar ministerie aangeeft, is het belang dat 

men hecht aan veterinaire normen (het I.V K.-argument om de wederrechtelijkheid van de 

overtredingen in te roepen) niet in overeenstemming met de beperkte aandacht voor bv. de 

voor dergelijk bedrijf toch essentiële OVAM-regels. 

Er is duidelijk geen sprake van onoverwinnelijke dwaling. De tenlastelegging, waarvan de 

feitelijkheden zelf overigens niet worden betwist, komt dan ook bewezen voor. 

(...) 

De verzwarende omstandigheid is dan ook bewezen. 

De herstelvordering - De wettigheid van het Bijzonder Plan van Aanleg "Zonevreemde 

bedrijven S." (M.B. 7 juni 2002) 

Overeenkomstig artikel 159 van de Grondwet kan de rechtbank de algemene, provinciale en 

plaatselijke besluiten en verordeningen alleen toepassen in zover zij met de wet 

overeenstemmen. 

In de loop van de strafprocedure werden op basis van het Bijzonder Plan van Aanleg 

"Zonevreemde bedrijven S." (M.B. 7 juni 2002) aan de derde beklaagde N.V. F.D., in 

vereffening, op 18 juli 2002 respectievelijk een stedenbouwkundige vergunning strekkende 

tot het bouwen van een waterzuiveringsinstallatie en een stedenbouwkundige vergunning 
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tot het regulariseren van werken niet uitgevoerd conform de stedenbouwkundige 

vergunning d.d. 24 oktober 1988, van een onvergunde uitbreiding van de 

bedrijfsgebouwen, het slopen van een bijgebouw, het aanpassen van een opslagplaats voor 

mest en het opbreken van niet-vergunde verharde delen uitgereikt. 

In het kader van de herstelvordering dient de rechtbank overeenkomstig de aangehaalde 

grondwetsbepaling de wettigheid van dit besluit en de erop geënte vergunningen na te 

gaan. 

Door de VZW B.B.L. en door R.V.G.-V.M. werd bij afzonderlijke verzoekschriften d.d. 26 

augustus 2002 een vordering tot schorsing en een vordering tot annulatie bij de Raad van 

State ingeleid. 

Een afschrift van het verslag inzake de vordering tot schorsing van de auditeur bij de Raad 

van State werd o.m. door de vrijwillig tussenkomende partij, zijnde de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie Oost-

Vlaanderen, overgelegd. De auditeur besluit in dit verslag tot de schorsing van de drie 

bestreden beslissingen (besluit van de Vlaamse minister en de twee vergunningen). 

De auditeur stelt in het verslag betreffende de miskenning van de goede ruimtelijke 

ordening en de draagkracht van het gebied in zeer duidelijke bewoordingen: 

"Vastgesteld dient te worden dat de casus van het bedrijf NV F.-D. die is van een bedrijf dat 

vooraleer het bpa werd goedgekeurd helemaal geen stedenbouwkundige vergunning heeft 

en dit voor een bedrijf met een reeds aangewend terrein van meer dan 17.000 m2 en dat 

sinds 1990 helemaal geen milieuvergunning heeft. Tot op heden is er blijkbaar geen 

overheid er in geslaagd de hand te houden aan haar eigen reglementering t.a.v. dit bedrijf. 

Gans het administratief dossier door zit uiteraard de idee om voor het bedrijf een 

planologische oplossing te bieden. Gelet op de afwezigheid van vergunningen zit dan ook 

het idee voor niet om zekerheid te bieden aan een vergund bedrijf en eventuele 

mogelijkheden tot uitbreiding te geven (idee die ten grondslag ligt aan de bpa's 

zonevreemde bedrijven) doch om zekerheid te bieden aan een illegaal bedrijf m.a.w. om het 

bedrijf te vergunnen en te regulariseren. 

Daarom ook is de toetsing van de overheid hier niet geweest een bpa als 

planningsinstrument te maken doch als vergunningsinstrument en was de bestaande illegale 

toestand doorslaggevend!'. 
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De auditeur wijst er op dat het bestemmingsvoorschrift van het BPA geschreven werd voor 

één enkel bedrijf, namelijk het slachthuis. 

Verder wordt er ook op gewezen dat er in het besluit van de minister een verkeerd 

uitgangspunt nopens de bestaande toestand wordt ingenomen gezien "het zo (wordt) 

voorgesteld dat het in wezen gaat om een grotendeels stedenbouwkundig vergund bedrijf 

waar enkele onvergunde toestanden en een uitbreiding mogelijk gemaakt wordt, wijl zoals 

gezegd het bedrijf helemaal stedenbouwkundig onvergund is.". 

De auditeur besluit tot de onwettigheid van het ministerieel besluit en de er op gefundeerde 

stedenbouwkundige vergunningen. 

De rechtbank treedt deze visie bij, stelt vast dat het vermelde besluit en de vermelde 

stedenbouwkundige vergunningen aangetast zijn door onwettigheid en laat deze onwettige 

besluiten buiten toepassing, zodat het gevorderde herstel dient te worden opgelegd. 

De rechtbank kan enkel betreuren dat een hoge overheid als de Vlaamse minister zich laat 

inschakelen in een dergelijke zaak teneinde aan een totaal onvergund bedrijf een 

geregulariseerd statuut op maat te verlenen. 

Mede om die reden kan de argumentatie van de verdediging nopens de onredelijkheid en 

onwettigheid van het verzoek van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur om het 

sectoraal BPA buiten toepassing te laten niet worden bijgetreden. Dat de gewestelijk 

stedenbouwkundig inspecteur dit standpunt inneemt en tegen het Vlaamse Gewest 

(waarvan hij een orgaan is) in, thans wel een consequent standpunt inneemt kan hem niet 

worden te kwade geduid. Alleszins valt dit niet als onredelijk, laat staan onwettig te 

beschouwen. Dat in de procedure voor de Raad van State dezelfde ambtenaar, 

vertegenwoordigd door zijn raadsman, dan weer de verdediging van het BPA op zich nam, is 

inderdaad eigenaardig te noemen, doch maakt voor de beoordeling van de wettigheid van 

de besluiten die de rechtbank krachtens artikel 159 van de Grondwet dient te maken, 

uiteraard geen verschil uit. De rechtbank sluit zich immers volledig aan bij de redenen 

aangehaald in het auditoraatsverslag om tot de onwettigheid van het besluit en de 

vergunningen te besluiten. 

Evenmin kan de a contrario-redenering van de verdediging met betrekking tot al dan niet 

definitief karakter van de besluiten niet worden gevolgd. Wanneer de rechtbank immers 
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vaststelt dat de besluiten onwettig zijn - wat dus het geval is - dient zij deze buiten 

toepassing te laten en kan/dient het herstel worden opgelegd. 

Het verlenen van een positief planologisch attest op 7 december 2000 houdt geenszins in 

dat de herstelvordering daardoor zou vervallen zijn, zoals de verdediging voorhoudt. De 

herstelvordering werd aan het openbaar ministerie, na lang en uiteindelijk dwingend 

aandringen, overgemaakt. Deze herstelvordering voldoet aan alle wettigheidsvereisten. 

De verdediging neemt het het openbaar ministerie blijkbaar kwalijk dat het dwingend 

gevraagd heeft aan de (toen nog) gemachtigde ambtenaar om de herstelvordering over te 

maken. Het openbaar ministerie kan echter wat dit aspect betreft niets worden te kwade 

geduid. De wijze waarop het bestuur de opeenvolgende vragen van het openbaar ministerie 

negeerde of hierop zeer laattijdig en met een nietszeggend antwoord op reageerde was 

immers niet langer duldbaar, zodat terecht gedreigd werd met en overgegaan werd tot het 

verhoor van de ambtenaar bij gebreke aan passende reactie. 

Het gevorderde exploitatieverbod 

Gegeven op het verwerpen van het argument van de "noodtoestand" en het feit dat de 

exploitatie reeds meer dan 10 jaar zonder enige vergunning wordt uitgeoefend, is het 

opleggen van een exploitatieverbod als veiligheidsmaatregel een logisch gevolg. 

Het is duidelijk dat er wel degelijk hinder is aan het leefmilieu. De inbreuken op het 

milieuvergunningsdecreet zijn manifest, worden niet betwist, zodat de hinder per definitie 

aanwezig is. De hangende procedures, waarbij de rechtbank zelf reeds besloot tot 

onwettigheid van het besluit en de vergunningen van 2002, doen hieraan geen enkele 

afbreuk. 

Het niet opleggen van een exploitatieverbod zou immers betekenen dat de beklaagden, bij 

niet optreden van de bevoegde overheid in het kader van de bevolen herstelmaatregel, 

ongestoord hun illegale activiteit kunnen voortzetten. Hierbij dient er op gewezen te worden 

dat het exploitatieverbod dient aangezien te worden als een veiligheidsmaatregel en geen 

straf. Het zou niet opgaan te besluiten dat iedere vergunning ontbreekt en de beklaagden 

hiervoor te veroordelen, om hen dan zonder exploitatie verder te laten exploiteren, met alle 

risico's voor het milieu vandien. Dergelijk beslissing zou onlogisch en ongerijmd zijn. 

Een exploitatieverbod gedurende een termijn van vijf jaar dient te worden opgelegd, met 

dien verstande dat het exploitatieverbod een einde neemt van zodra de herstelmaatregel zal 
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zijn uitgevoerd én - cumulatief - derde beklaagde over de nodige vergunningen zal 

beschikken. 

 

De vordering bij toepassing van artikel 29 par. 5 van het grondwaterdecreet met betrekking 

tot de tenlastelegging G 

Standpunt van de verdediging 

Er wordt voorgehouden dat voor de vordering tot inbeslagname, afbraak en herstel in de 

vorige staat van de grondwaterwinning (tenlastelegging G) een wettelijke grondslag zou 

ontbreken zodat de vordering als manifest ongegrond zou dienen te worden afgewezen. 

Verder wordt aangevoerd dat het gelegde beslag ongeldig zou zijn omdat geen kennisgeving 

zou zijn gedaan aan de bevoegde overheid - de gouverneur - en de beslissing niet zou zijn 

bekrachtigd. 

Bespreking door de rechtbank 

De beklaagden worden vervolgd voor de exploitatie van een grondwatervoorziening zonder 

enige vergunning. 

Artikel 29 par. 4 van het grondwaterdecreet van 24 januari 1984 bepaalt uitdrukkelijk: 

"De rechter kan de inbeslagneming van machines en het afbreken van de gebouwen, 

inrichtingen en kunstwerken bevelen die tot stand zijn gebracht met overtreding van de ter 

uitvoering van dit decreet gegeven voorschriften. Hij kan eveneens bevelen de plaatsen in 

hun vroegere staat te herstellen.". 

Het Arbitragehof heeft in de arresten nr. 13/92 d.d. 27 februari 1993 en nr. 48/93 d.d. 17 

juni 1993 beslist dat deze bepaling de grondwettelijke bevoegdheidsregeling niet schendt, 

omdat dit een modaliteit was van de teruggave en zo nauw verbonden met de strafbepaling 

dat de decreetgever deze aangelegenheid kon regelen. 

Over het niet vergund zijn van de grondwaterwinning kan geen betwisting bestaan en dit 

werd door de beklaagden overigens ook nooit ontkend. 

Zoals hiervoor in het overzicht van de feiten (nr. 1) vermeld, hebben de verbalisanten de 

grondwaterwinning van het slachthuis ter plaatse beschreven en in beslag genomen (...). 
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De verbalisanten, handelend in opdracht van de procureur des Konings hebben hierbij 

gehandeld overeenkomstig artikel 35 Sv., namelijk hebben zij de in artikel 42 van het 

Strafwetboek bedoelde zaken, of die dat schenen uit te maken, in beslag genomen. 

Alleszins dienen deze zaken minstens beschouwd te worden als een goed dat kan dienen om 

de waarheid aan het licht te brengen. Er werd hiervan proces-verbaal opgesteld en de 

beklaagden hebben dit proces-verbaal ondertekend. Er werd zelfs uitdrukkelijk gesteld dat 

er geen bezwaar was tegen dergelijk beslag. Overigens zijn de bij artikel 35 Sv. 

voorgeschreven vormvereisten substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven. 

Deze inbeslagname is niet te verwarren met de bijzondere maatregelen (verbod gebruik te 

maken van de machines, verzegeling) die de door de Vlaamse Regering aangewezen 

ambtenaren kunnen nemen. 

Artikel 35 Sv. stelt geen enkele meldingsplicht aan de provinciegouverneur, noch dient 

diens beslissing bekrachtigd te worden door de Vlaamse Regering. Aldus waren de 

verbalisanten hiertoe niet verplicht. 

Het verweer van de verdediging mist iedere grond. Derhalve dient de afbraak en het herstel 

in de vorige toestand te worden bevolen. 

(...) 

Met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring 

Door het openbaar ministerie wordt bij toepassing van artikel 42, 3° en 43bis van het 

Strafwetboek de bijzondere verbeurdverklaring gevorderd van de vermogensvoordelen 

rechtstreeks verkregen uit het misdrijf. 

Oorspronkelijk, in de dagvaarding, werden de volgende bedragen gevorderd: 

- ten aanzien van eerste beklaagde W.D.: 

een bedrag van 9.576.715 BEF (gedeeltelijk in patrimonium eerste beklaagde) 

een bedrag van 7.462.976.334 BEF (gedeeltelijk in patrimonium derde beklaagde) 

- ten aanzien van tweede beklaagde B.D.: 

een bedrag van 9.642.521 BEF (gedeeltelijk in patrimonium eerste beklaagde) 
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een bedrag van 7.462.333.813 BEF (gedeeltelijk in patrimonium derde beklaagde) 

- ten aanzien van derde beklaagde de N.V. F.-D. een bedrag van 313.649.777 BEF. 

In het licht van de gevestigde cassatierechtspraak waarbij duidelijk gesteld werd dat 

vermogensvoordelen die zich in het vermogen van een derde bevonden niet konden worden 

verbeurdverklaard, heeft het openbaar ministerie in haar schriftelijke conclusie d.d. 24 

februari 2003 gesteld dat wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring lastens eerste en 

tweede beklaagde niet langer werd aangedrongen met betrekking tot de bijzondere 

vermogensvoordelen die zich bevinden in het vermogen van de derde beklaagde. 

 

Standpunt van de verdediging 

De verdediging stelt dat het openbaar ministerie zich ten onrechte steunt op brutobedragen. 

Bovendien wordt als algemeen gegeven naar voor geschoven dat de bijzondere 

verbeurdverklaring van vermogensvoordelen blijkens de rechtspraak voornamelijk wordt 

toegepast bij drugsdelicten en er terughoudend aan de dag wordt gelegd bij het opleggen 

van deze straf. 

Verder stelt de verdediging dat gezien de bijzondere verbeurdverklaring dient gezien te 

worden als een straf, de gevorderde verbeurdverklaring van tweemaal een bedrag van 

7.462.399.619 BEF een totaal onredelijke straf zou betekenen. Gelet op de aanpassing van 

de vordering van het openbaar ministerie is dit argument echter niet meer aan de orde. 

Tevens stelt men dat gezien de bijzondere verbeurdverklaring een straf is, deze ook 

persoonlijk dient te zijn en deze enkel aan de dader van het misdrijf kan worden opgelegd. 

Tenslotte wordt gesteld dat voor de omvang van de eventueel op te leggen bijzondere 

verbeurdverklaring, die voldoende nauwkeurig begroot en gemotiveerd dient te zijn, de 

rechtbank eventueel een deskundig onderzoek dient te bevelen. 

Bespreking door de rechtbank 

De rechtbank kan de verdediging uiteraard bijtreden waar deze stelt dat de bijzondere 

verbeurdverklaring een (bijkomende) straf is, die een persoonlijk karakter heeft. 
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Dat het een straf zou zijn die niet zo voor de hand zou liggen bij andere dan drugdelicten 

vindt echter nergens steun. Bovendien wijst de nieuwe wet op de bijzondere 

verbeurdverklaring, namelijk de wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de 

mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken er op dat de 

wetgever precies heeft willen duidelijk stellen dat misdaad niet mag lonen (Parl. St. Senaat, 

verslag, 2-1197/3), alhoewel in deze wet voornamelijk specifieke vormen van 

(georganiseerde) criminaliteit worden geviseerd. 

Het staat onbetwistbaar vast dat de beklaagden uit de door hen gepleegde en bewezen 

verklaarde misdrijven zekere vermogensvoordelen hebben behaald. Zij hebben bewust, 

opzettelijk en manifest alle regels genegeerd en de exploitatie van het bedrijf in volledige 

illegaliteit ongestoord voortgezet. Door het plegen van deze misdrijven hebben zij 

inkomsten genoten, vermogensvoordelen, die zij zonder het plegen van die misdrijven niet 

hadden genoten. 

Uit het - ondergeschikte, want de vrijspraak wordt in hoofdorde gevraagd - verweer van de 

verdediging betreffende de gevorderde bijzondere verbeurdverklaring blijkt trouwens dat 

zij, bij een schuldigverklaring, aanvaarden dat er een bijzondere verbeurdverklaring zal 

worden opgelegd bij toepassen van de vermelde wetsbepalingen, doch dat zij voornamelijk 

de omvang van het gevorderde betwisten. 

De begroting van de vermogensvoordelen dient echter, in weerwil van wat de verdediging 

tracht voor te houden, wel degelijk te geschieden op de bruto-inkomsten en de rechtbank 

dient geen aftrek te doen van de kosten die verbonden zijn aan de realisatie van het 

misdrijf. 

Zoals het openbaar ministerie terecht stelt is de voorgehouden raming gebaseerd op 

gekende, exacte en onbetwistbare cijfers, namelijk deze voortkomend uit de omzetcijfers en 

de fiscale bescheiden (...). De verdediging heeft, tenvolle de mogelijkheid gekregen terzake 

tegenspraak te voeren, zodat een verder debat hierover evenals de aanstelling van een 

deskundige niet meer noodzakelijk voorkomen. 

Wat betreft de lastens de eerste en de tweede beklaagden gevorderde bijzondere 

verbeurdverklaring, kunnen de door het openbaar ministerie begrote cijfers, namelijk 

9.576.715 BEF lastens eerste beklaagde en 9.642.521 BEF lastens tweede beklaagde, 

weerhouden worden. 
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Wat betreft de lastens de derde beklaagde, het bedrijf, gevorderde bijzondere 

verbeurdverklaring van een - zeer hoog - bedrag van 313.649.777 BEF, erkent het 

openbaar ministerie in haar schriftelijke conclusie dat dergelijke verbeurdverklaring de 

feitelijke ontbinding of het faillissement van de vennootschap kan betekenen. 

Op dit punt kan de rechtbank de verdediging deels tegemoet treden. De begroting van het 

bedrag is weliswaar geschied op exacte cijfers voortkomend uit de omzet- en de B.T.W.-

bescheiden, doch het bekomen bedrag drukt volgens de rechtbank op zich niet het werkelijk 

bekomen vermogensvoordeel uit. Er kan immers niet worden voorbijgaan aan het feit dat 

het bedrijf, ongeacht het feit dat dit op diverse gebieden in de illegaliteit werkte, ook sociale 

verplichtingen is nagekomen, tewerkstelling heeft geboden en dergelijke meer. De kosten 

die hiervoor werden uitgezet kunnen niet beschouwd worden als kosten die verbonden zijn 

aan de realisatie van het misdrijf en kunnen in beginsel niet in rekening worden gebracht, 

ter beperking van het vermogensvoordeel. Gezien uit het dossier de exacte berekening van 

deze kosten niet blijkt en het ook onmogelijk is - zelfs niet aan de hand van een deskundig 

onderzoek - de kosten nog te berekenen, dringt de bepaling ex aequo et bono van het 

bekomen vermogensvoordeel zich op, waartoe de rechtbank gerechtigd is overeenkomstig 

artikel 4-3bis van het Strafwetboek. In deze billijkheidsoverweging dient rekening te worden 

gehouden met de belangen van o.m. de werknemers, werkzaam in het bedrijf, zodat een 

opgelegde verbeurdverklaring niet op zich de doodsteek van het bedrijf mag betekenen. 

De rechtbank bepaalt het bijzonder verbeurd te verklaren vermogensvoordeel dan ook op 

een bedrag van 15.000.000 BEF of 371.840,28 EUR. 

(...) 

 

Bepaling van de strafmaat 

De straftoemeting moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de 

bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de 

beklaagde zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, zijn gezinstoestand en zijn 

arbeidssituatie voor zover bekend. 

In hoofde van eerste beklaagde W.D.  

De feiten zijn objectief zeer ernstig. 
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Met een bijzonder storende vanzelfsprekendheid ging deze beklaagde over tot overtreding 

van de stedenbouwkundige en milieureglementering. 

In zijn hoedanigheid van verschaffer van een belangrijke tewerkstelling achtte deze zich 

onaantastbaar en slaagde hij er in diverse beleidsmensen voor zijn kar te spannen, daarbij 

inspelend op de gevoeligheid van het tewerkstellingsthema. 

De drijfveer van deze beklaagde was echter niet het behoud van de tewerkstelling, hetgeen 

immers elders (o.m. in Zottegem) wel op legale wijze kon geschieden, maar wel zijn eigen 

ongebreidelde zucht naar winstmaximalisatie. 

De beklaagde gaat dan wel prat op de schaalgrootte van zijn bedrijf - waar in de conclusies 

herhaaldelijk naar verwezen wordt - doch nam dan wel niet de verantwoordelijkheid op die 

van een bedrijfsleider binnen een bedrijf van die omvang mag verwacht worden. Ook de 

bedrijfswereld, indien zij ernstig wil genomen worden, heeft zeker op het vlak van 

stedenbouw en milieu een belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen. Het bewust en flagrant 

overtreden van alle regels, zich beroepend op een doorzichtig excuus van de politieke 

beloften en "druk" als noodtoestand, is dan ook een zeer negatief signaal en getuigt van de 

egoïstische en asociale ingesteldheid van de beklaagde. 

De beklaagde heeft aangegeven dat hij niet het minste respect betoont voor het in 

Vlaanderen reeds zo bedreigde leefmilieu. 

Een ernstige bestraffing dringt zich dan ook in beginsel op. 

Anderzijds dient wel rekening te worden gehouden met het blanco strafrechtelijk verleden 

van de beklaagde op het moment van de feiten en het tijdsverloop. 

De hierna bepaalde bestraffing komt dan ook passend voor. 

Betreffende de bijzondere verbeurdverklaring dient verwezen te worden naar de hiervoor 

bepaalde motivering. 

 

In hoofde van tweede beklaagde B.D. 

Eenzelfde argumentatie als met betrekking tot de eerste beklaagde gaat op ten aanzien van 

tweede beklaagde, diens broer. 
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Tweede beklaagde heeft wel later dan eerste beklaagde bestuursbevoegdheid in het bedrijf 

opgenomen. Hij heeft echter met dezelfde vanzelfsprekendheid de feiten gepleegd, 

eveneens gedreven door dezelfde geldhonger. 

De hierna bepaalde bestraffing dringt zich dan op. 

 

In hoofde van derde beklaagde de N.V. F.-D. 

Het bedrijf heeft diverse jaren in illegaliteit de exploitatie voortgezet, daarbij de 

stedenbouwkundige en milieuvoorschriften op stuitende wijze negerend. 

De hierna bepaalde bestraffing dringt zich dan ook op. 

(...) 

Om die redenen, 

de Rechtbank, 

recht doende: op tegenspraak; 

(...) 

VEROORDEELT de eerste beklaagde W.D. voor alle tenlastegelegde feiten samen tot een 

hoofdgevangenisstraf van EEN JAAR en tot een geldboete van VIJFDUIZEND FRANK, 

gedeeld door 40,3399, met 1990 opdeciemen verhoogd [= x 200], 24.789,35 euro 

bedragende; 

Veroordeelt de eerste beklaagde tevens tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 

bedrag van 9.576.751 BEF, zijnde 237.401,45 EUR. 

VEROORDEELT de tweede beklaagde B.D. voor alle tenlastegelegde feiten samen tot een 

hoofdgevangenisstraf van TIEN MAANDEN en tot een geldboete van VIERDUIZEND FRANK, 

gedeeld door 40,3399, met 1990 opdeciemen verhoogd [= x 200], 19.831,48 euro 

bedragende; 

Veroordeelt de tweede beklaagde tevens tot de bijzondere verbeurdverklaring van een 

bedrag van 9.642.521 BEF, zijnde 239.031,85 EUR. 
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VEROORDEELT de derde beklaagde de N.V. F.-D. voor alle tenlastegelegde feiten samen tot 

een geldboete van VIJFENTWINTIGDUIZEND FRANK, gedeeld door 40,3399, met 1990 

opdeciemen verhoogd [= x 200], 123.946,76 euro bedragende; 

Veroordeelt de derde beklaagde tevens tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag 

van 15.000.000 BEF, zijnde 371.840,28 EUR. 

SPREEKT lastens de eerste, de tweede en de derde beklaagde bij toepassing van artikel 39 

par. 2 van het milieuvergunningsdecreet bij wijze van veiligheidsmaatregel een verbod uit 

om persoonlijk of door een tussenpersoon de door de N.V. F.-D. te B. (S.) geëxploiteerde 

inrichtingen verder te exploiteren en dit gedurende een termijn van vijf jaar met dien 

verstande dat het exploitatieverbod een einde neemt van zodra de herstelmaatregel zal zijn 

uitgevoerd én - cumulatief - derde beklaagde over de nodige vergunningen zal beschikken; 

BEVEELT bij toepassing van artikel 29 par. 5 van het grondwaterbeheerdecreet van 24 

januari 1984 de afbraak van de gebouwen, inrichtingen en kunstwerken die werden tot 

stand gebracht in overtreding van de ter uitvoering van dit decreet gegeven voorschriften, 

namelijk deze beschreven in het proces-verbaal nr. 4791 d.d. 14 juli 1998 en beveelt dat 

deze in hun vroegere staat zullen worden hersteld; 

VERLEENT de vrijwillig tussenkomende partij, zijnde de gewestelijk stedenbouwkundig 

inspecteur bevoegd voor het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen, akte van zijn 

vrijwillige tussenkomst; 

VERKLAART de vordering van de vrijwillig tussenkomende partij ontvankelijk en gegrond en 

verklaart derhalve de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar d.d. 30 juli 1998 

gegrond en beveelt het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat binnen een termijn 

van EEN JAAR vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden en 

beveelt daartoe de afbraak van alle in overtreding opgerichte constructies; 

Beveelt voor het geval dat de plaats niet in de vorige staat wordt hersteld binnen de 

gestelde termijn, dat de stedenbouwkundig inspecteur en het College van Burgemeester en 

Schepenen in de uitvoering ervan van rechtswege kunnen voorzien, overeenkomstig art. 

153 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening; 

Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is de van de herstelling van de 

plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te 

vernietigen op een door hen gekozen plaats; 
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Zegt dat de veroordeelden gehouden zijn alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Zegt voor recht dat op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur door beklaagden in 

solidum een dwangsom zal worden verbeurd van 25.000 BEF, zijnde 619,73 euro per dag 

vertraging in de nakoming van dit bevel. 

Verstaat dat bij gebreke van betaling binnen de door de wet bepaalde tijd, de uitgesproken 

geldboeten zullen kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van drie maand voor 

de boete van 5.000,- frank (1° beklaagde), drie maand voor de boete van 4.000,- frank (2° 

beklaagde); 


