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Hoofdstuk 8: Justitie 
 
8.1 Activiteiten van FOD Justitie in verband met het milieubeleid 
 
Op  het  gebied  van  milieubeleid  speelt  de  dienst  Europees  strafrecht  van 
het Directoraat‐generaal Wetgeving  en  Fundamentele  Rechten  en  Vrijheden  een  essentiële 
rol door actief deel  te nemen aan de uitwerking en operationalisering van de wetgeving  in 
het internationaal en Europees recht. Het is belast met de activiteit van de Europese Unie in 
de  zogenaamde  “3e  pijler”  sector  (materies  verbonden  met  de  politiële  en  strafrechtelijke 
samenwerking). De belangrijkste opdrachten van deze dienst zijn: 

• onderhandelen over de wetgevende  instrumenten bij de verschillende werkgroepen 
van de Raad van de EU; 

• de  dossiers  van  de  EU‐coördinator  voorbereiden met  het  oog  op  de  vergaderingen 
van het Comité van artikel 36, en die van de Minister met het oog op de vergaderingen 
van de Raad van ministers “Justitie en Binnenlandse Zaken”; 

• erop  toezien  dat  de  verplichtingen  uit  de  EU  instrumenten  omgezet  worden  in 
het Belgische recht; 

• zorgen  voor  het  beheer  en  de  verspreiding  van  de  documenten  van  de  Raad, 
van de Commissie en van het Parlement; 

• de andere taken in verband met de EU activiteit coördineren (antwoorden op de EU 
vragenlijsten, deelname aan deskundigenvergaderingen en seminaries, enz.); 

• een contactpunt voor externe partners vaststellen (permanente vertegenwoordiging, 
andere FOD’s, gerechtelijke autoriteiten, enz.); 

• een expertise leveren aan de gerechtelijke autoriteiten in het kader van de toepassing 
van instrumenten voor wederzijdse erkenning. 

 
Tijdens het  jaar 2008 heeft de dienst strafrecht en Europees recht onderhandeld over twee 
gerechtelijke  instrumenten  op  milieugebied,  waaronder  richtlijn  2008/99/CE van 
het Europees Parlement en van de Raad van 19 november 2008 inzake de milieubescherming 
door  het  strafrecht.  Deze  richtlijn  heeft  tot  doel  om via  het  strafrecht  een minimumniveau 
milieubescherming  te  garanderen  in  de  hele  Europese  Unie.  Het  doel  van  de  voorgestelde 
maatregelen is vooral dat de daders van de ernstigste milieuovertredingen niet meer kunnen 
profiteren van de grote verschillen die er momenteel nog tussen de lidstaten bestaan. 
 
De  richtlijn  bepaalt  in  artikel  3  dat  een  reeks  activiteiten  die  al  verboden  waren  in 
de communautaire  wetgeving  gekwalificeerd  moeten  worden  als  strafrechtelijke 
overtredingen  indien  ze  opzettelijk  gebeurden  of  ten  gevolge  van  een  ernstige  nalatigheid. 
Deze  activiteiten  dekken  bijvoorbeeld  het  wegwerken  van  ioniserende  stoffen  of 
afvalverwerking  wanneer  zij  schade  berokkenen  aan  mens  of  omgeving,  maar  eveneens 
de illegale  handel  in  soorten  of  de  vernietiging  van beschermde habitats. De deelname  aan 
deze  overtredingen  moet  veroordeeld  worden  en  de  strafrechtelijke  sancties  voor 
deze overtredingen  moeten  effectief,  geproportioneerd  en  afschrikkend  zijn. 
Ook rechtspersonen kunnen voor deze overtredingen vervolgd worden. 
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8.2 Strafvervolging 
 
Aangezien  het milieurecht  gekenmerkt wordt  door  vele wetgevers  en  een  grote  diversiteit 
aan betrokken actoren, bleek het al  snel absoluut noodzakelijk  om overlegmechanismen op 
te richten voor alle gewestelijke bevoegdheden7. Deze initiatieven streven ernaar het overleg 
optimaal  uit  te  bouwen  in  een  geest  van  een  constructieve  dialoog,  van  respect  voor 
de gewestelijke  autonomie  en  van  een  pragmatische  aanpak,  teneinde  de  opgezette 
structuren zo soepel mogelijk te laten werken zonder overbodig formalisme. 
 
Dergelijke  coördinatie  is  immers  een  belangrijk  instrument  in  het  kader  van 
de strafvervolging. De uitwisseling van informatie maakt het immers mogelijk nauwgezet alle 
evoluties zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van handhaving op te volgen. 
 
Overleg  schept  de  mogelijkheid  een  eenvormig  strafvervolgingsbeleid  uit  te  werken, 
wat zeker  niet  eenvoudig  is  in  het  kader  van  het  milieurecht,  dat  bestaat  uit 
drie verschillende  gewestelijke  wetgevingen  en  dito  strafvervolgingsbeleid.  De  wetgeving 
met  betrekking  tot  het  leefmilieu  heeft  immers  als  bijzonder  kenmerk  dat  zij  voor 
het overgrote deel behoort tot de bevoegdheid van de Gewesten en Gemeenschappen en dat 
het  hier  aldus  gaat  om  een  grotendeels  gewestelijke  materie.  Dit  betekent  dan  ook  dat 
de structuren,  de  wetgeving,  de  aanpak,  de  werkmethodes,  de  overlegorganen  en 
de prioriteitstellingen in de verschillende gewesten verschillend zijn. 
 
Aangezien  het  gaat  om  milieuzaken  die  onder  de  bevoegdheid  vallen  van  de  federale 
bevoegdheid, werd zulk mechanisme ook opgestart op initiatief van Mevrouw K. Desaegher, 
substituut‐procureur‐generaal bij het Hof van Beroep te Brussel en huidige magistraat voor 
de  coördinatie  inzake  milieurecht.  Het  gaat  om  het  expertisenetwerk  Leefmilieu  van 
het college van procureurs‐generaal, dat vertegenwoordigers van de parketten‐generaal die 
in dit domein bevoegd zijn samenbrengt. 
 
Dit netwerk heeft als doelstelling om een gespecialiseerde ondersteuning inzake milieurecht 
te bezorgen, en haar belangrijkste opdrachten zijn: 

• het opmaken van een inventaris van de moeilijkheden die ontstonden in de sfeer van 
de federale bevoegdheden en de mogelijke oplossingen; 

• het uitwerken van een uniforme aanpak van de federale milieuaangelegenheden; 
 
Zo  dienen  ontmoetingen,  onder  andere  bij  wijze  van  op  regelmatige  basis  georganiseerde 
vergaderingen,  tussen  de  magistraten  onderling,  ook  over  de  taalgrenzen  heen,  en  tussen 
de magistraten  en  andere  betrokken  actoren,  te worden  bevorderd.  Contacten met  diverse 
internationale instellingen dienen eveneens te worden gelegd en bevorderd. 
 
Het  expertisenetwerk  kan  zich  ook  profileren  door  het  formuleren  van  suggesties, 
aanbevelingen en advies in het kader van diverse gespecialiseerde opleidingen inzake milieu 
en stedenbouw (contacten met de Hoge Raad voor de  Justitie en anderen). De  finaliteit van 
een expertisenetwerk en dan in het bijzonder inzake leefmilieu is te komen tot een coherent 
vervolgingsbeleid.  Zo  wordt  in  overleg  gewerkt  aan  een  prioriteitenlijst  die  zou  kunnen 
gebruikt worden in het ganse land. 
 
Wat  betreft  de  definitie  van  de  doelstellingen  op  het  gebied  van  strafvervolging  en 
strafbepalingen ten opzichte van de federale wetgeving, of het federale strafrechtelijke beleid, 

                                                             
7 Zie de openingsrede van de heer C. Vandewal, destijds substituut‐procureur‐generaal bij het hof van beroep van 
Brussel,  « Je  rêve  de  verts  pâturages »  Considérations  sur  la  politique  criminelle  en matière  d’environnement  – 
uitgesproken tijdens de plechtige openingszitting van het hof van beroep van Brussel van 1 september 2003. 
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“het  expertisenetwerk  heeft  de  door  de  federale  politie  voorgestelde  doelstellingen  en 
bewoordingen goedgekeurd (cf. nationaal veiligheidsplan)”. 
 
Met  betrekking  tot  het  leefmilieu,  gaat  het  om  ernstige  milieucriminaliteit,  met 
een bijzondere  aandacht  voor  de  georganiseerde  zwendel  in  afvalstoffen  die  de  dienst 
Leefmilieu  van  de  federale  gerechtelijke  politie  bestempelt  als  een  supralokaal  fenomeen, 
aangezien  het  lokale  niveau  overstegen  wordt  en  het  beantwoordt  aan  ernstige 
criminaliteitscriteria.  Het  gaat  vaak  om  delinquentie  die  repetitief  is,  georganiseerd, 
frauduleus, met een patrimoniaal oogmerk, schadelijk voor het milieu en de volksgezondheid, 
die  zich  hoofdzakelijk  ontwikkelt  in  een  industriële  context,  met  supraregionale  en 
internationale  vertakkingen.  De  bedoeling  van  deze  criminele  gedragingen  is  om  zich 
te ontdoen  van  allerlei  soorten  afvalstoffen,  tegen  zo  laag  mogelijke  kosten  en  zonder 
de wettelijke  verwerkingsvoorschriften  na  te  leven.  Het  aanzienlijke  illegale  gewin  is 
de belangrijkste motor van dit soort criminaliteit. 
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8.3 Statistieken inzake strafvervolgingen (2004 tot 2008) 
 
Alvorens  de  statistieken  als  zodanig  te  behandelen,  moeten  we  observeren  dat  het  in 
de parketten  gebruikte  informaticabeheerssysteem  niet  de  mogelijkheid  voorziet  om 
de dossiers  te  onderscheiden  volgens  kwaliteit,  federaal  of  gewestelijk,  van  de  ongekende 
milieuwetgeving. Het is dus onmogelijk om te bepalen wat het deel is van het proces‐verbaal 
dat werd opgemaakt voor de overtredingen op de federale wetgeving. 
 
De  processen‐verbaal  die  betrekking  hebben  op  milieuovertredingen  worden  eveneens 
geselecteerd  op  basis  van  de  preventiecode  die  geregistreerd  worden  in 
het informaticasysteem  voor  het  beheer  van  correctionele  dossiers,  genaamd  REA  voor 
“Rechtbank Eerste Aanleg”. De preventiecode stemt overeen met de code die het parket aan 
de zaak toekende op het ogenblik dat zij ze ontving. 
 

8.3.1 Algemene opmerkingen 
 

a) De cijfers die in de volgende tabellen zijn overgenomen, komen van de databank van 
het  College  van  Procureurs‐generaal,  en  zijn  aangeleverd  door  de  registraties  van 
de correctionele  afdelingen  van  de  parketten  bij  de  rechtbanken  van  eerste  aanleg 
(systeem REA/TPI). 

 
b) Van de  28 parketten  van  “eerste  aanleg”  die België  telt  (27 parketten  van  aanleg  + 

het federaal  parket),  zijn  er  27  die  hun  correctionele  dossiers  registreren  in  het 
informaticasysteem REA/TPI.  Enkel  het  parket  van  Eupen  registreert  haar  dossiers 
niet in het informaticasysteem, omdat er geen versie in het Duits bestaat. 

 
c) Voor sommige overtredingen die relatief weinig ernstig zijn en/of waarvan de dader 

(nog)  niet  gekend  is,  mogen  de  politiediensten  enkel  vereenvoudigde 
processen‐verbaal (VPV’s) opmaken waarin een minimale informatie verstrekt wordt 
over  de  vastgestelde  feiten. Wat  het  milieu  betreft,  gaat  het  om  overtredingen  die 
betrekking  hebben  op  sluikstorten,  geluidsoverlast,  het  genereren  van 
oppervlaktewater. Meer  informatie  is beschikbaar in bijlage 3 van Omzendbrief COL 
8/2005  van  het  College  van  Procureurs‐generaal,  betreffende  het  ambtshalve 
politioneel  onderzoek  en  het  vereenvoudigde  proces‐verbaal,  van  kracht  geworden 
vanaf  1  juli  2005.  Deze  VPV’s  worden  enkel  bewaard  op  een  elektronisch 
opslagmedium van de politiedienst, en worden dus niet doorgegeven aan het parket. 
De  politie  stuurt  naar  het  parket  enkel  een  maandelijkse  lijst  met  de  VPV’s. 
Indien  nodig,  kan de Procureur  des Konings  vragen  om hem een bepaalde VPV  toe 
te sturen om er een gevolg aan te geven. In dat geval wordt het dossier, eens het op 
het parket is, geregistreerd in het REA/TPI systeem. 

 
d) De  hieronder  behandelde  gegevens  betreffen  enkel  overtredingen  door 

meerderjarigen.  Overtredingen  door  minderjarigen  worden  behandeld  door 
de afdelingen  “jongeren”  van  de  parketten  waarvan  de  statistische  analisten  nog 
geen gegevens hebben. 

 
e) Het informaticasysteem REA/TPI voorziet een aantal preventiecodes die het mogelijk 

maken  om  de  milieuovertredingen  te  registreren.  De  generische  code  64  (zonder 
letter)  wordt  gebruikt  als  overblijvende  categorie.  Om  een  antwoord  te  bieden  op 
de gestelde  vragen,  werden  de  overtredingen  geïdentificeerd  vanaf  de  volgende 
preventiecodes: 

• 64 ‐ Environnement /Milieu; 
• 64A ‐ Pollution de l'air et des eaux/Lucht en waterverontreiniging; 
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• 64B ‐ Oxyde de carbone (CO)/Kooloxyde (CO); 
• 64C  ‐  Décibels  en  milieu  urbain  (A.R.  24.2.77)/  Geluidshinder,  decibels  in 

stedelijke omgeving (K.B. 24.2.77); 
• 64D ‐ Commodo‐Incommodo/ CommodoIncommodo (milieuvergunning); 
• 64E ‐ Dépôts clandestins d'immondices/ Sluikstorten; 
• 64F ‐ Gestion des déchets industriels/ Beheer van afvalstoffen; 
• 64G ‐ Extraction illégale d'eau/ Illegale waterwinning; 
• 64H  ‐  Exploitation  d'un  établissement  sans  autorisation/  Exploitatie  van 

een inrichting zonder vergunning; 
• 64I  ‐ Ne pas  avoir  respecté  la  réglementation  'Vlarem'/ Niet naleven Vlarem 

wetgeving; 
• 64J  ‐  Décret  flamand  sur  la  conservation  de  la  nature  et  du  milieu  naturel 

(21.10.97)/ Decreet op het natuurbehoud en natuurlijk milieu, met inbegrip van 
verbod  van  en  vergunningsplicht  voor  wijziging  van  vegetaties  en  kleine 
landschapselementen; 

• 64L  ‐  Importation  et  transit  des déchets  industriels/  Invoer en doorvoer van 
afvalstoffen (W 09.07.1984); 

• 64M ‐ Pollution eaux de surface/ Oppervlaktewaterverontreiniging; 
• 64N ‐ Pollution eaux souterraines/ Grondwaterverontreiniging; 
• 64O  ‐  Dégâts  des  revêtements  de  route  suite  aux  excès  de  poids 

(décret flamand du 19.12.98) / Beschadiging van het wegdek door overlading 
(Decreet van 19 december 1998). 

 
f) De  cijfers  in  de  tabellen  zijn  uittreksels  van  de  databank  van  het  College  van 

de Procureurs‐generaal van 10  juli 2009, en betreffen enkel  zaken die  in het parket 
gekomen zijn tussen 1 januari 2004 en 31 december 2008. 

 
g) De analyse gebeurt in twee delen: het eerste deel betreft het aantal strafzaken en het 

tweede  deel  gaat  over  het  aantal  verdachten  in  die  zaken.  In  het  eerste  deel  is  de 
teleenheid  van  de  tabellen  een  “strafzaak”  inzake milieuovertredingen.  Iedere  zaak 
kan  een  of meerdere  personen  en  een  of meerdere  overtredingen  omvatten.  In  het 
tweede  deel  is  de  teleenheid  de  “verdachte”.  Een  verdachte  die  in meerdere  zaken 
betrokken is zal net zoveel keer geteld worden als hij betrokken is bij zaken. 

 
8.3.2 Analyse van de statistische gegevens betreffende het vervolgen van 

de milieuovertredingen 
 
 
 
Tabel 5: Aantal en percentage zaken betreffende milieuovertredingen die op het parket kwamen tussen 
1 januari 2004 en 31 december 2008, naargelang er al dan niet ten minste een verdachte gekend is en 

naargelang het jaar van instroom (n & % in kolom). 
 

 
2004  2005  2006  2007  2008  Total 

N  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  % 

(1) geen enkele 
gekende 
verdachte  3.372 23,55  2.958  21,56 2.674 21,91 2.659 23,97 3.212  27,58  14.875 23,62

(2) ten minste 
1 gekende 
verdachte  10.945 76,45  10.764  78,44 9.531 78,09 8.436 76,03 8.435  72,42  48.111 76,38

Totaal  14.317 100,00  13.722  100,00 12.205 100,00 11.095 100,00 11.647  100,00  62.986 100,00
 
Bron: gegevensbank van het College van procureursgeneraal – statistische analisten. 
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Tabel  5  toont  aan  dat  het  aantal  zaken met  betrekking  tot milieuzaken  die  in  de  loop  van 
de jaren 2004 tot 2008 in de correctionele parketten van België zijn ingestroomd, oploopt tot 
62 986 zaken. In 76,38% van deze gevallen, is er minstens een dader gekend. Dit percentage 
vertegenwoordigt 48 111 zaken waarvoor we 58 386 verdachten tellen. Voor 23,62% van de 
zaken is er geen dader gekend. 
 
Globaal  genomen  zien  we  dat  52,68%  zaken  gaan  over  illegaal  sluikstorten  (code  “64E”). 
Het aantal  zaken dat betrekking heeft op decibels  in  stedelijke omgeving bedraagt 11,66%. 
Met  een  percentage  van  9,58%  betekenen  het  aantal  zaken  betreffende  de  overtredingen 
“lucht‐ en watervervuiling” een niet  te verwaarlozen aandeel. De andere preventiecode met 
een  vrij  belangrijk  gewicht  is  code  “64F  –  Beheer  van  afvalstoffen”  die  8,16% 
vertegenwoordigt. 
 
 
 
Tabel 6: Aantal en percentage van zaken betreffende milieuovertredingen volgens het overzicht van deze 

zaken op 10 juli 2009 en naargelang hun jaar van instroom in de parketten (n & % in kolom). 
 

 
2004  2005  2006  2007  2008  Total 

n  %  n  %  n  %  n  %  n  %  n  % 

(1) informatie  188  1,31  257  1,87 390 3,20 794 7,16 1.768 15,18  3.397  5,39

(2) zonder 
gevolg  10.305  71,98  9.948  72,50 8.624 70,66 7.667 69,10 7.353 63,13  43.897  69,69

(3) ter 
beschikking  793  5,54  584  4,26 562 4,60 360 3,24 356 3,06  2.655  4,22

(4) voeging  1.312  9,16  1.252  9,12 1.140 9,34 937 8,45 849 7,29  5.490  8,72

(5) transactie  947  6,61  936  6,82 890 7,29 819 7,38 948 8,14  4.540  7,21

(6) bemiddeling 
in strafzaken  1  0,01  5  0,04 9 0,07 8 0,07 9 0,08  32  0,05

(7) behandeling  2  0,01  2  0,01 7 0,06 11 0,10 19 0,16  41  0,07

(8) raadkamer  5  0,03  6  0,04 10 0,08 5 0,05 . .  26  0,04

(9) dagvaarding 
& vervolg  764  5,34  732  5,33 573 4,69 494 4,45 345 2,96  2.908  4,62

Totaal  14.317  100,00  13.722  100,00 12.205 100,00 11.095 100,00 11.647 100,00  62.986  100,00
 
Bron: gegevensbank van het College van procureursgeneraal – statistische analisten. 
 
 
 
Met  betrekking  tot  het  overzicht  op  10  juli  2009  van  de  zaken  betreffende 
de milieuovertredingen  ingestroomd  in  de  parketten  tussen  1  januari  2004  en 
31 december 2008,  viel  een  aanzienlijk  deel  onder  seponering  (69,69%).  We  kunnen  ook 
een hoge proportie transacties in deze materie opmerken (7,21%). Het aantal zaken dat valt 
onder “dagvaarding en vervolg” komt op 4,62%. Zo vertegenwoordigt ook het aantal zaken in 
de  toestand  “voeging”,  meer  bepaald  samengevoegd  met  een  moederzaak,  8,72%. 
Het vervolgingspercentage kan dus hoger liggen. 
 
Nu  blijkt  dat  55,77%  van  de  dossiers  geseponeerd  zijn  voor  opportuniteitsredenen, 
34,72% voor “technische” redenen en 9,51% voor andere motieven. Een belangrijk deel van 
de geseponeerde zaken voor opportuniteitsredenen houden verband met de regularisatie van 
de  situatie  (16,22%)  en  met  de  vergoeding  aan  het  slachtoffer  (9,75%).  Voor  de 
geseponeerde  zaken  om  “technische”  redenen,  komen  de  onvoldoende  lasten  op  kop  met 
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16,91%, gevolgd door de afwezigheid van de gekende dader (11,87%) en de afwezigheid van 
overtredingen  (5,15%).  Het  is  ook  belangrijk  op  te  merken  dat  bij  “andere  redenen” 
administratieve  boetes  het  meest  voorkomen  en  8,40%  uitmaken  van  het  totaal  van 
de motieven zonder vervolg. 
 
Van  de  2 908  zaken  waarvoor  een  dagvaarding  of  beslissing  wordt  toegekend  die  na 
de dagvaarding valt (zie tabel 6), hebben 82,74% ofwel 2 406 zaken al een vonnis gehad op 
10 juli 2009. In geval van een gewezen vonnis,  is het veroordelingspercentage relatief hoog 
met  81,30%  tegen  een  vrijsprekingspercentage  van  6,94%. We  stellen  vast  dat  het  aantal 
vonnissen  in  relatie  is  met  de  leeftijd  van  de  dossiers.  Voor  de  meest  recente  cohortes, 
kunnen vele zaken nog in de informatie‐ of onderzoeksfase zitten en het is bijgevolg logisch 
dat het aantal uitgesproken vonnissen hoger is dan de oudere cohortes. 



378    Justitie     
 

Federaal Milieurapport 2004‐2008 
 
 

8.4 Beoordeling van het uitgevoerde strafrechtelijk beleid 
 
De impact van milieumisdrijven is niet echt “becijferbaar”. Veel gevolgen komen pas ettelijke 
jaren  nadien  tot  uiting.  Net  daarom  is  de  bestrijding  van  milieucriminaliteit  van  dergelijk 
groot belang. 
 
De strijd tegen ernstige vormen van milieucriminaliteit wordt door de Minister van Justitie en 
door het openbaar ministerie inderdaad als een prioriteit beschouwd en het krijgt de nodige 
aandacht, zoals duidelijk blijkt uit de aanstelling van minstens een referentiemagistraat voor 
het  milieu  in  ieder  parket‐generaal  en  in  ieder  parket  van  de  Procureur  des  Konings. 
Op dezelfde manier kreeg een magistraat van het parket‐generaal van het hof van beroep van 
Brussel  de  rol  van  coördinator  toegekend  voor  de  bestrijding  van milieucriminaliteit  over 
het rechtsgebied  en  op  regionaal  en  federaal  niveau,  rekening  houdend met  artikelen  2,  3° 
van  het  Koninklijk  Besluit  van  6  mei  1997  inzake  de  bijzondere  taken  van  de  leden  van 
het college van procureurs‐generaal. 
 
Zowel  de  regionale  overlegmechanismen  als  het  expertisenetwerk  Leefmilieu  werken  aan 
de coördinatie  en  harmonisatie  van  het  vervolgingsbeleid  en  de  gerechtelijke  behandeling 
van  de  milieuovertredingen.  Dit  vervolgingsbeleid  vertaalt  zich  hoofdzakelijk  door 
het aannemen van prioriteiten en omzendbrieven. 
 




