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Antwerpen, 16 februari 2011, 12e K., nr. C/278/11 

 

Openbaar Ministerie en H. C. / Polder Willebroek en M. E. V. L. 

 

I.Procedure 

 

De heer Voorzitter doet verslag. 

De burgerlijke partij wordt gehoord in baar middelen ontwikkeld door haar raadsman voornoemd. 

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn vorderingen. 

De beklaagden worden gehoord in hun middelen van verdediging ontwikkeld door hun respectieve 
raadslieden voornoemd. 

De neergelegde conclusies en stukken worden in het beraad betrokken, 

Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

De hogere beroepen, regelmatig naar vorm en termijn, zijn ontvankelijk. 

Omschrijving van de feiten 

Conform de vordering van het Openbaar Ministerie, dient de omschrijving der feiten gepreciseerd te 

worden als volgt: deze feiten zijn thans strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.SI, tweede lid van het 

Decreet van 5 april 1995 

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewijzigd. 

De partijen werden hiervan in kennis gesteld en hebben de gelegenheid gekregen hun 
verweermiddelen desbetreffend naar voren te brengen. 

Ontvankelijkheid van de strafvordering 

De strafvordering is ten aanzien van de eerste beklaagde niet regelmatig aanhangig gemaakt. 

Eerste beklaagde werd niet gedagvaard en tweede beklaagde enkel in eigen naam. 

De uitstellen op de zittingen van 16 december 2009 en 17 maart 2010 kwamen er omdat de huidige 
raadsman van eerste beklaagde nog optrad voor de beide beklaagden waarbij een mogelijke 
tegenstrijdigheid van belangen aanwezig was. 

Op de terechtzitting van 19 mei 2010 verschenen de beide beklaagden met een afzonderlijke 
raadsman. 

Op die zitting werd door de raadsman van eerste beklaagde onmiddellijk het probleem van de niet 
betekening van een dagvaarding aan eerste beklaagde opgeworpen en hoewel op het zittingsblad en 

in het vonnis vermeld is dat de raadsman aanwezig bleef en zelfs heeft gewezen op een bepaald stuk 
van het strafdossier, betekent dit niet dat deze beklaagde vrijwillig is verschenen. 



inforum n° 288357 

2 

Om vrijwillig te verschijnen dient men zijn akkoord te geven op en ondubbelzinnige wijze, wat in deze 

zaak niet is gebeurd, integendeel. 

Uit al deze gegevens blijkt dat de strafvordering ten aanzien van de eerste beklaagde niet regelmatig 
en op een niet ontvankelijke wijze werd op gang gebracht. 

Dit euvel kan niet rechtgezet worden door evocatie van de zaak. 

 

II. Motivering ten gronde 

Op strafrechtelijk gebied 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het Hof, en door de stukken van het dossier, is de schuld 
van de tweede beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten zoals hiervoor gepreciseerd bewezen. 

In deze zaak werd door de verbalisant vastgesteld dat naast kruidruiming ook ruimingsslib en allerlei 

afvalstoffen (o.m. plastic flessen, glazen flessen, blikjes, stenen, piepschuim) op de oevers werden 
gedeponeerd wat zonder enige twijfel uit de voorliggende foto's blijkt. Uit de analyse van dat slib blijkt 
ook dat het om verontreinigd slib gaat dat niet voldoet aan de voorwaarden voor vrij gebruik als 
bodem. Br is geen reden om aan de regelmatigheid van de monstername en de analyseresultaten 
ervan te twijfelen. Door de beklaagde werd trouwens geen tegenanalyse gevraagd. Aan de hand van 
het F.V. van monstername (stukken 33 - 46) blijkt zonder enige twijfel dat de monstername gebeurde 

op het in de incriminatieperiode gestorte slib. Uit de foto's van de recente toestand blijkt 
onweerlegbaar dat het aangetroffen slib van de ruiming tussen de vermelde data afkomstig was en 
geenszins van een historische vervuiling, zoals beweerd en niet aangetoond. Dit werd overigens 
telefonisch bevestigd door de aannemer Georges Heyrman die PV 003924/10 d.d. 22 oktober 2010). 
Het is duidelijk dat het gaat om een dikke laag slib zoals onweerlegbaar blijkt uit de foto's (o.m. 
stukken B-12, 17, 1B, 22, 23) waarvan de dikte op meerdere plekken zeker is cm overschrijdt. De 
andere visie hierop van de tweede beklaagde (die desbetreffend verwijst naar de conclusie van eerste 

beklaagde) weerlegt deze gegevens niet en kan daarom niet worden gevolgd en aangenomen. 

Dat de aannemer niet mee is vervolgd (wat overigens behoort tot de autonome bevoegdheid van het 
Openbaar Ministerie) staat eraan niet in de weg dat tweede beklaagde als dijkgraaf het nodige toezicht 
ter plaatse had dienen uit te oefenen wat een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg inhoudt. Deze 
strafrechtelijke verplichting wordt niet opgeheven door de contractuele verbintenis van de aannemer 
om de dijkgraaf vooraf te verwittigen. De eventuele fout en (mede) aansprakelijkheid van de 
aannemer sluit geenszins de eigen fout of schuld uit. De eindverantwoordelijkheid ligt immers bij het 

bestuur van de Polder en de dijkgraaf (overigens voorzitter van het bestuur van de Polder van 
Willebroek - «ie stuk 65). 

Aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid, overigens vast te stellen door de rechter, kan uiteraard 
geen afbreuk worden gedaan door de eenzijdige interne beslissing van het bestuur van de Polder d.d. 
15 april 2010. 

Niet betwist is dat De Polder wettelijk bevoegd is om de onderhoudswerken aan de waterwegen in het 

betreffende gebied uit te voeren. 

Dit betekent echter niet dat deze werken op eender welke manier mogen of kunnen worden 
uitgevoerd. De wetgeving inzake polders en wateringen zet geenszins de wetgeving inzake 
natuurbehoud en inzake het beheer en voorkoming van afvalstoffen buiten spel. 

Hier is er duidelijk een tekortkoming aan de zorgplicht die erin bestaat dat er geen vermijdbare 
schade mag worden aangebracht. Tweede beklaagde voert de beslissingen van het bestuur van de 
Polder uit en staat in voor de uitvoering ervan, de coördinatie, de opvolging en controle van de 

werken. 
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Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

- de persoon van tweede beklaagde, 

- zijn blanco strafregister, 

- de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect voor de goede 

regels van het milieu en het afvalbeheer. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 500 euro te vermeerderen met de 
opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Nu tweede beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden wordt de bestraffing deels met uitstel verleend, 
zoals hierna bepaald, om hem in de toekomst verder te ontraden zich aan dergelijke feiten schuldig te 
maken en hem ertoe aan te zetten de regels inzake milieu en afvalbeheer stipt te respecteren. 

De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de geldboete. 

Beveelt tweede beklaagde op grond van artikel 16.6.4 van het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid binnen een termijn van zes maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit 
arrest de afvalstoffen te verwijderen, thans in te zamelen, te vervoeren en te verwerken en beveelt op 
grond van artikel 16.6.6 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid binnen eenzelfde termijn 
het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, dit door afgraving van de bovenlaag over de 

ganse lengte van het perceel perceel zoals groen aangeduid op de gevoegde schets stuk 25 van het 
dossier tot een diepte van 20 cm en door aanvulling met goede zwarte grond. 

Op burgerrechtelijk gebied 

Het Hof is niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de burgerlijke partij in zoverre 
gericht tegen de eerste beklaagde. 

De vordering van de burgerlijke partij strekt eveneens tot verwijdering van de afvalstoffen, wat zoals 
hiervoor gezegd, ook ambtshalve wordt bevolen, 

De burgerlijke partij «ril hieraan een dwangsom doen koppelen en het Hof gaat in op dat verzoek gelet 
op het feit dat niet reeds vrijwillig tot herstel werd overgegaan. Aldus wordt een dwangsom, zoals 
hierna bepaald, opgelegd indien niet wordt overgegaan tot de verwijdering en tot het herstel van de 
plaats in zijn vorige toestand, zoals boven aangegeven, en dit binnen de opgelegde termijn, met dien 
verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde termijn in 
zoverre het huidig arrest vooraf werd betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn 
wordt toegestaan. 

Wanneer de verwijdering van de afvalstoffen en het bevolen herstel van de plaats in de oorspronkelijk 
toestand zal zijn uitgevoerd zal er voor de burgerlijke partij geen sprake zijn van een 
waardevermindering van de grond zodat deze vordering wordt afgewezen. 

Voorts kan de effectief geleden schade door het achterlaten van de afvalstoffen voor de burgerlijke 
partij in billijkheid vergoed worden door een bedrag van 250 euro, meer en andere schade niet 
aangetoond zijnde. 

Aan de burgerlijke partij wordt een minimum rechtsplegingsvergoeding toegekend zoals gevraagd. 

OM DIE REDENEN: HET HOF, 

Het arrest is op tegenspraak, Met eenparigheid van stemmen, Met toepassing van de artikelen: 
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-  11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

-  262, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 210, 211, 211bis wetboek van 

strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40 strafwetboek 

-  1, 2, 3, 5, 6, 54, 56 van het decreet van 2 juli 1981 

-  4.2.3.2.§I, §2, §3 en 10.4.1 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 

93  van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 

-  9, 21, 23, 24, 25, 26 van. het decreet van 21 december 2007 

-  16.6.3.§1,tweede lid, 16.6.4, 16.6 en 16.6.9 van het decreet van 5 april 1995 

1 van de wet van 5 maart 1952 

36 van de wet van 7 februari 2003 

2 en 3 van de wet van 26 juni 2000 

-  3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998 

-  S, 6 en 8 van het decreet van 7 december 2001 1 en B van de wet van 29 juni 1964 

58 van het K.B. van 18 december 1986 28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 91 van het K.B. van 
12 december 19S0 

-  44, 45 strafwetboek 1362 burgerlijk wetboek 

3 en 4 van de wet van 17 april 1878 162bis wetboek van strafvordering 

-  1022 gerechtelijk wetboek 

-  2  van het K.B. van 26 oktober 2007 

-  1385bis gerechtelijk wetboek 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

op strafrechtelijk gebied 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Preciseert de tenlastelegging zoals hiervoor gezegd (pagina 4) ; 

Stelt vast dat de strafvordering in hoofde van eerste beklaagde niet ontvankelijk is; 

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten zoals gepreciseerd; 

Veroordeelt de tweede beklaagde wegens deze feiten tot een geldboete van VIJFHONDERD EURO 
gebracht op TWEEDUIZEND ZEVENHONDERD VIJFTIG EURO door verhoging met 45 opdeciemen of 
een vervangende gevangenisstraf van NEGENTIG DAGEN; 
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Gelast het uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een periode van DRIE JAAR vanaf heden voor een 

gedeelte van TWEEHONDERD VIJFTIG EURO gebracht op DUIZEND DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG 
EURO door verhoging met 45 opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van VIJFENVEERTIG 
DAGEN zodat een gedeelte van TWEEHONDERD VIJFTIG EURO gebracht op 

DUIZEND DRIEHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO door verhoging met 45 opdeciemen of een 
vervangende gevangenisstraf van VIJFENVEERTIG DAGEN effectief blijft; 

Verplicht tweede beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijeonder fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders een bedrag te 
betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd net 45 opdeciemen en alzo gebracht op HONDERD 
ZEVENENDERTIG EURO en VIJFTIG CENT; 

Legt aan de tweede veroordeelde een vergoeding op van EENENDERTIG EURO en ACHTENTWINTIG 

CENT; 

Beveelt tweede beklaagde op grond van artikel 16.6.4 van het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid binnen een termijn van ZES MAANDEN vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit 
arrest de afvalstoffen in te zamelen, te vervoeren en te verwerken; 

Verplicht de tweede veroordeelde tot betaling van de kosten voor het inzamelen, vervoeren en 
verwerken van de afvalstoffen door de gemeente, door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor 

het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest; 

Beveelt op grond van artikel 16.6.6 van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid binnen 
eenzelfde termijn het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, dit door afgraving van de 
bovenlaag over de ganse lengte van het perceel zoals groen aangeduid op de gevoegde schets stuk 25 
van het dossier tot een diepte van 20 cm en door aanvulling met goede zwarte grond; 

Veroordeelt tweede beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot verwijdering en tot herstel 
niet wordt voldaan, tot betaling aan de gemachtigde ambtenaar van een dwangsom van VIJFTIG 

EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde 
termijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend,- 

Beveelt, voor het geval de verwijdering van de afvalstoffen en het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand niet binnen de zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
arrest in de vorige staat wordt uitgevoerd, zoals hiervoor gezegd, dat de gemachtigde ambtenaar 
ambtshalve in de uitvoering ervan kan voorzien op kosten van de tweede beklaagde; 

Op burgerrechtelijk gebied 

Verklaart zich niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de burgerlijke partij in 
zoverre gericht tegen de eerste beklaagde; 

Verklaart de vorderingen van de burgerlijke partij voor het overige ontvankelijk en gegrond als volgt: 

Veroordeelt de tweede beklaagde om aan de burgerlijke partij Hellemans een schadevergoeding van 
TWEEHONDERD VIJFTIG EURO te betalen, te vermeerderen met de vergoedende interesten vanaf 3 
december 2009 tot op heden en vanaf heden met de gerechtelijke interesten tot de dag der algehele 

betaling; 

Veroordeelt de tweede beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot verwijdering en tot 
herstel niet wordt voldaan, tot betaling aan de burgerlijke partij van een dwangsom van VIJFTIG EURO 
per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde termijn en 
in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

Wijst het meer en anders gevorderde af; 
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De kosten 

Laat de kosten van de strafvordering in beide aanleggen m.b.t. de eerste beklaagde ten laste van de 
Staat; 

Verwijst de burgerlijke partij tot de kosten in beide aanleggen met betrekking tot haar tegen de eerste 

beklaagde ingestelde burgerlijke vordering, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 17,70 euro; 

Veroordeelt de tweede beklaagde tot de op hem betrekking hebbende kosten van de strafvordering en 
van de burgerlijke vordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 92,07 euro; 

Veroordeelt de tweede beklaagde om aan de burgerlijke partij een rechtsplegingsvergoeding te 
betalen van 

- VIJFENZEVENTIG EURO in eerste aanleg 

- VIJFENZEVENTIG EURO in hoger beroep. 

(…) 


