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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

geboren te op 

van Belgische nationaliteit 

zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

Inzake: 

Te 

A. 

Geboren te 

Wonende te 

Belg 

op 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd 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 het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 

betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 

namelijk: 

1. Van 16 december 2013 tot 14 november 2017, 

door het opstapelen van grote hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen rondom de 

chalet gelegen te , zonder regelmatige afvoer, 

alsook door het laten rondslingeren van ander afval rondom de chalet, zoals een 

afgedankt televisietoestel, autobanden, een afgedankte aanhangwagen, een wrak 

van een autobus; 

2. Op 27 maart 2015, 

door het verbranden van allerlei afval, onder meer houten meubels, elektronisch 

materiaal, televisietoestellen, papierafval; 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
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Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd 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 25 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende 

het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, nagelaten te hebben om 

bedrijfsafvalstoffen, zijnde afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, 

ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit, en de afvalstoffen die daarmee gelijkgesteld 

worden bij een besluit van de Vlaamse Regering, te hebben verwijderd of nuttig te hebben 

toegepast op de wijze zoals bepaald in artikel 25, 

namelijk ingevolge het opstapelen van allerlei bedrijfsafvalstoffen afkomstig van zijn 

activiteiten als klusjesdienst rondom de chalet gelegen te onder meer 

houtafval, recipiënten van verf, rubber banden, papier en kartonnen verpakkingen, bouw

en sloopafval. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

c. 

Op de percelen gelegen te 

eigendom van 

te 

(geboren te 

en van (geboren te 

adres in België, voor 1/1 VG, 

gekadastreerd als 

1 wonende 

1 zonder gekend 

ingevolge akte verleden door notaris te dd. 17 /11/2017. 

Bij inbreuk op artikel 6.2.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning , hetzij na verval , vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning , 

hetzij in geval van schorsing van de vergunning , hierna vermelde handelingen te hebben 

uitgevoerd, 

1. Tussen 17 juni 2013 en 30 juni 2013, op niet nader bepaald tijdstip, 

handelingen zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° a (het verrichten van navolgend bouwwerk, 

met uitzondering van onderhoudswerken : het optrekken of plaatsen van een constructie), 

namelijk: het oprichten van een muur voor het weekendverblijf; het verharden van een 

aardeweg (openbare weg) met steenpuin; 
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2. Van 29 oktober 2013 tot 17 november 2017, 

handelingen , zoals bepaald bij artikel 4.2.1.5°b (het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of 

inrichten van een grond voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens ), 

namelijk: het plaatsen van een autobus, een caravan en andere voertuigen; 

1.3. Op 17 juni 2013, 

handelingen , zoals bepaald bij artikel 4.2.1.6° (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de 

hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed , waarbij deze functiewijziging door de 

Vlaamse Regering als vergunningsplichtig werd aangemerkt), 

namelijk : het wijzigen van de functie verblijfsrecreatie naar wonen 

De feiten voor zover gepleegd vóór 1 maart 2018 strafbaar ingevolge het toenmalige artikel 

6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van .,dd. boe� deel 

nr. 

PROCEDURE 

De bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden 

nageleefd. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op het Decreet betreffende het beheer van 

materialenkringlopen en afvalstoffen en inbreuken op de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening. 

Beklaagde was eigenaar van een weekendverblijf te aan de gelegen in een 

recreatie- en habitatgebied, waar permanente bewoning verboden is. 

Naar aanleiding van enkele controles werd vastgesteld dat beklaagde er permanent woonde 

en werken had uitgevoerd zonder vergunning. Bovendien stapelde hij allerlei huishoudelijk 

en bedrijfsafval op en liet hij afgedankte toestellen, wrakken van autobussen en een 

caravan, alsook ander elektronisch materiaal rondslingeren, alsook ging hij over tot het 

verbranden van dergelijk afval. 
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Thans blijkt dat het onroerend goed verkocht werd en dat de nieuwe eigenaars de toestand 

hersteld hebben, waardoor de gemeente geen herstelvordering meer nastreeft. 

Dat blijkt uit een schrijven van de raadsman van de gemeente 

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

van beklaagde, acht de rechtbank de feiten A, B, C lastens beklaagde bewezen. 

Strafmaat 

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

reglementeringen terzake. 

Bovendien wordt op illegale wijze het reguliere afvalstoffenbeheer ernstige schade 

toegebracht. 

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

overlast voor de buurt. 

Rekening houdend met de aard der feiten en het verstek van beklaagde waardoor de 

rechtbank niet kan peilen naar de huidige situatie van beklaagde wordt de navolgende straf 

opgelegd. 

De feiten van de tenlasteleggingen A, B, C vermengen zich in hoofde van beklaagde als 

zijnde gepleegd met éénzelfde 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, 186, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, 

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 

tweedelijnsbijstand, 

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, zoals aangehaald in de voormelde 

tenlasteleggingen A, B, C, 

artikelen 38, 40, 65, 66 van het Strafwetboek. 
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UITSPRAAK 

De rechtbank vonnissende bij verstek opzichtens 

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B, C vermengd: 

tot een geldboete van 2000,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

16000,00 EUR. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 51,20 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 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. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 

256,00 EUR. 

oOOo 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 22 oktober 2018 door de rechtbank van 

eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Kamer ACl) samengesteld uit : 

- A. Mertens, rechter 

In aanwezigheid van een magistraat van het Openbaar Ministerie zoals vermeld in het 

proces-verbaal van de terechtzitting. 

Met bijstand van D. Mariën, griffier 

D. Mariën A. Mertens 




