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Rolnummer: 18A003536 
Notitienummer: 

Inzake van: het Openbaar Ministerie 

Tegen: 

004396 

zonder gekend beroep 
geboren op 
wonende te 

-ter zitting vertegenwoordigd door Meester 

-verzetdoende partij, 

***** 

advocaat bij de balie te 

Verzet werd aangetekend bij exploot dd. 21 februari 2019 van 
gerechtsdeurwaarder te tegen het vonnis bij verstek gewezen door de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, ACl kamer, op 19 november 
2018, vonnisnummer 4755, beklaagde nummer 6430, vonnis het welke betekend werd op 
12 december 2018 aan woonst wat betreft 

***** 

Verzetdoende partii was beklaagd van : 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. Te tussen 1augustus 2016 en 15 november 2017, meermaals. op niet nader 
bepaalde data 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke bepalingen of met een vergunning, afvalstoffen, 

zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

Meer bepaald in strijd met artikel 13 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 het 
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, en artikel 6.1.3.1. eerste lid van 
het Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 

als inzamelaar, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op beroepsmatige basis 

afvalstoffen verzamelt, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van 
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afvalstoffen, en om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie, niet 
beschikt te hebben over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of 

afvalstoffenmakelaar, 

namelijk, zonder te beschikken over een registratie als inzamelaar, oude metalen te hebben 
ingezameld, voor een totale waarde van 8.654,91euro. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6.3.§1 eerste lid van het 

Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid dd. 5 april 1995. 

B. Te tussen 1 augustus 2016 en 15 november 2017. meermaals, op niet nader 

bepaalde data 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke bepalingen of met een vergunning, ofvalstoffen, 
zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

Meer bepaald in strijd met artikel 13 § l van het Deçreet van 23 december 2011inzake het 
duurzoam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, en in artikel 6.1.2.1.§1 van het 
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 

als vervoerder, zijnde elke natuurlijke persoo n of rechtspersoon die in opdracht van derden 

beroepsmatig afvalstoffen vervoert, zijnde het vervoeren van afvalstoffen in het kader van 

een professionele activiteit, ongeacht of deze professionele activiteit exclusief bestaat uit 
het vervoer en de inzameling van afvalstoffen of bestaat uit het, al dan niet occasioneel, 
inzamelen en vervoeren van afvalstoffen als onderdeel van een bredere professionele 

activiteit, niet te hebben beschikt over een registratie in het register van de vervoerders 
van afvalstoffen; 

namelijk het op regelmatige basis vervoeren van oude metalen en afgedankte elektrische 
en elektronische apparaten. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6.3.§1 eerste lid van het 

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 

C. Te in de periode van l augustus 2016 tot en met 15 november 2017 

Opzettelijk, in strijd met wettelijke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen, zijnde 

elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of 
zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

Meer bepaald in strijd met artikel 6 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende 
het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen en artikel 7.2.1.2. van het 

Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
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als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar, afvalstoffenmakelaar, zijnde als natuurlijke persoon 

of rechtspersoon die op beroepsmatige basis afvalstoffen verzamelt, indusief de voorlopige 

sortering en de voorlop ige opslag van afvalstoffen, en om deze daarna te vervoeren naar 

een afvalverwerkingsinstallatie, of als natuurlijke persoon of rechtspersoon die als 

onderneming als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en vervolgens verkopen van 

afval, met inbegrip van handelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben, 
nagelaten te hebben een register van geproduceerde afvalstoffen, ingezamelde, 

verhandelde of gemakelde afvalstoffen, of verwerkte afvalstoffen bijgehouden te hebben 

waarin onder meer de hoeveelheid, aard en oorsprong van de afvalstoffen wordt vermeld, 

namelijk als inzamelaar van oude metalen en afgedankte elektrische en elektronische 
apparaten te zijn opgetreden zonder een afvalstoffenregister te hebben bijgehouden. 

De feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6,3.§1 eerste lid van het Decreet 

van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid . 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en 43 bis van 

het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een totaal 
bedrag van 8.654,91 EUR, zijnde de op grond van de weerhouden feiten geraamde 
opbrengst van de vervolgde misdrijven der tenlasteleggingen A en B (zoals begroot in het 

navolgend PV ) 
waarbij deze vermogensvoordelen rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 

waarvan een bedrag van 202,10 EUR en een bedrag van 75 EUR in beslag gesteld op 

rekeningnr. van het C.0.1.V. (cf. bijlage 11 en bijlage 13 aan het 
aanvankelijk 

tevens gedagvaard teneinde zich te horen veroordelen tot bijzondere 

verbeurdverklaring bij toepassing van artikel 42,1° van het Strafwetboek van volgend in 
beslag genomen goed, zijnde een voertul2 llchte vracht met nummerplaat 

en chassisnummer bestemd/gediend te hebben om het 
misdriif te olegen, ervan eigenaar zijnde. (cf. bijlage 7 aan het aanvankelijk PV 

Vonnis het welke op strafrechtelijk gebied veroordeelde 

voor de tenlasteleggingen A, Ben C vermengd: 

- tot een geldboete van 500,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
4000,00 EUR of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen 

tot een bijdrage van 20 EUR tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand. 
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tot een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen 
en gebracht op 1 maal 200,00 EUR 

tot de kosten van het geding begroot op 27,57 EUR en tot een vergoeding van 
53,58 EUR ingevolge het K.B. van 28 december 1950 

Verklaarde verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3• en 43bis Sw. de vermogensvoordelen 
voor een totaal bedrag van 8.654,91 euro, waarvan een bedrag van 202,10 euro en een 
bedrag van 75 euro in beslag gesteld op rekeningnummer van het 

COIV (cfr bijlage 11 en 13 aan het aanv
.
ankelijk PV 

Verklaarde verbeurd overeenkomstig artikel 42, 1• en 43 Sw., eigendom van beklaagde en 
dienstig voor het plegen van de feiten: het voertuig Tiet nummerplaat 

chassisnummer , beslagnummer 

oOo 

Verzetsprocedure 

Gehoord de beklaagde, eisende partij in verzet, in zijn middelen van verzet; 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn advies; 

Aangezien het verstek te wijten is aan de eisende partij in verzet; 

Aangezien het verzet regelmatig is; 

OM DEZE REDENEN, 

DE RECHTBANK: 

Verklaart het verzet ontvankelijk en opnieuw rechtdoende : 

oOo 
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PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 

partijen. 

Op Strafgebied 

Beklaagde wordt vervolgd voor illegale ophaling van oude metalen. 

Op 14 november 2017 stelden de verbalisanten naar aanleiding van een transportcontrole 
vast dat beklaagde met zijn vraçhtauto allerhande metalen ophaalde. 

Hij was niet in bezit van een registratie als vervoerder en inzamelaar noch hield hij een 

afvalstoffenregister bij. 

Thans ter zitting worden de feiten door beklaagde niet betwist. Hij verwijst naar de 

achtergrond. 

Op grond van de vaststellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's en de verklaringen 

en bekentenis van beklaagde, acht de rechtbank de feiten lastens beklaagde bewezen. 

Beklaagde bekwam door zijn illegale ophaling een onrechtmatig economisch voordeel. Het 

Openbaar Ministerie vraagt de verbeuring van 8654,91 euro en 201,10 euro en 75 euro bij 

het COIV, zich baserend op de berekening door de verbalisanten (st. 48-50). 

Het Openbaar Ministerie vordert tevens de verbeuring van de 

De rechtbank gaat in op deze vordering. 

Strafmaat 

De feiten getuigen van weiging respect voor het leefmilieu en de opgelegde 

reglementeringen terzake. 

Bovendien wordt om louter winstbejag op illegale wijze het reguliere afvalstoffenbeheer 

ernstige schade toegebracht. 

De feiten hebben een negatieve weerslag op het openbaar leven en veroorzaken vee 

overlast voor de buurt. 

De rechtbank houdt rekening met de elementen die ter zitting worden aangehaald zodat 
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een straf met uitstel kan worden opgelegd om beklaagde te motiveren zich van dergelijke 

feiten te onthouden. 

De feiten A, B en c vermengen zich als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 

misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 185, 187, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 11 31 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 2003; 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 

17 /6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 
euro, 

artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstan d, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de tenlasteleggingen 

A, Ben C, alsmede de artikelen 38, 40, 42, 43, 43bis, 65, 66 van het Strafwetboek 

Op strafgebied: 

Op tegenspraak; 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B, C vermengd: 

tot een geldboete van 500,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 
4000,00 EUR; boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 45 dagen . 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete. 
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Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 8.654,91 euro, waarvan een bedrag van 202,10 euro en een bedrag van 75 
euro in beslag gesteld op rekeningnr van het COIV (cfr bijlage 11 en 

13 aan het aanvankelijk PV 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 1 ·en 43 sw.1 eigendom van beklaagde en 

dienstig voor het plegen van de feiten: voertuig ·met nummerplaat 
chassisnr. beslagnummer 

Verplicht tot het betalen van een bijdrage van l maal de som van 25,00 EUR 
verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het 

Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Veroordeelt tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het 

Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. 

Veroordeelt tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze 

vergoeding bedraagt 53,58 euro. 

Veroordeelt tot de kosten van het eerste vonnis zijnde 27,57 euro en tot de 

kosten van huidig vonnis op verzet zijnde 112,96 euro daarin begrepen de kosten van de 

betekening van het vonnis bij verstek. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 juni 2019 door de 
voorzitter, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

. rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van 




