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Inzake het Openbaar Ministerie tege n 

BEKLAAGDE(N): 

,RRN 

() (l 4 3 9 8 geboren te op 

van Belgische nationaliteit 
wonende te 

beklaagde, die verstek laat ga;m, 

TENLASTELEGGING{EN) 

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

A. 

Opzettelijk, in strijd met de 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 het artikel 12 § l van het Decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materialen kringlopen en afvalstoffen, 

Namelijk ingevolge het langdurig opslaan van allerlei afvalstoffen, waaronder een 
afgedankte caravan, 2 voertuigwrakken, allerlei huishoudelijk afval, asbesthoudend afval, 

plastic afval, afgedankte meubelen, op een perceel bosgrond te , zonder 
regelmatige afvoer 

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. 

Te . in de  van 15 mei 2018 tot en met 3  2018 

B. 

Opzettelijk, in strijd met wettelijke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen 1 

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

Meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 3 van het Decreet van 23 december 2011 

betreffende het duu rzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, als natuurlijke 
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persoon of rechtspersoon die afvalstoffen beheert, niet alle maatregelen te hebben 
genomen die redelijkerwijs kunnen worden genomen om gevaar voor de gezondheid van de 
mens of voor het milieu, meer bepaald risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, 
geluids- of geurhinder, schade aan natuur- en landschapsschoon te voorkomen of zoveel 

mogelijk te beperken, 
namelijk het opslaan van allerlei afval, waaronder asbestafval, en afgedankte voertuigen op 

een perceel bosgrond zonder enige voorzorg te nemen teneinde verontreiniging van de 

omgeving te vermijden. 

De feiten zijn strafba.n gesteld overeenkomstig artikel 16.6.3 §1 eerste lid van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Te  in de  van 15 mei 2018 tot en met 3  2018 

c. 

Opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
voordeelontnemingen, veiligheidsmaatregelen of de door de rechter opgelegde 

maatregelen niet te hebben uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd, 
namelijk niet-uitvoering van de bestuurlijke maatregel opgelegd door de lokale 
toezichthouder dd. 23/5/2018 en strekkende tot onmiddellijke afvoer van alle afval van het 

perceel. 

De feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Te  3  2018 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen een termijn 

van 6 maanden na het in kracht van gewijsde treden van de veroordeling, onder verbeurte 

van een dwangsom van€ 50 per dag bij niet naleving van deze veroordeling . 

••• 
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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. 

Beklaagde . is niet verschenen hoewel ze rechtsgeldig werd gedagvaard. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

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

van materiaalkringlopen en afvt1lstoffen en op het Decreet Inzake het milieubeleid. 

In het kader van een huiszoeking voor andere feiten troffen de verbalisanten op het perceel 

grond dat eigendom is van beklaagde en gelegen is in bosgeb ied, een grote opslag aan van 

afvalstoffen. Het betroffen autowrakken, huishoudelijk afval, een afgedankte caravan, 

plastic afval, afgedankte meubelen en asbesthoudend afval. 

Beklaagde is voor gelijkaardige feiten reeds door deze rechtbank veroordeeld bij vonnis van 

22 oktober 2018 waarbij hij de gunst verkreeg van probatie-opschorting met o.a. de 
voorwaarde om het afval te verwijderen. 

Beklaagde trok hieruit geen lering. 

Hij leefde evenm in de aan hem op 23 mei 2018 opgelegde bestuurlijke maatregel na. 

Op grond van de vaststellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's, acht de rechtbank 

de feiten A, B en C lastens beklaagde bewezen. 

Strafmaat 

De feiten getuigen vim weinig 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 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 huid ige situatie van beklaagde wordt de navolgende straf 
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opgelegd. 

De feiten van de tenlasteleggingen A, Ben 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, 7 vim het Strïlfwetboek, 

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, 

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 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de tenlastelegg ingen 

A, Ben C, alsmede de artikelen 25, 38, 40, 65, 66 van het Strafwetboek 

De rechtbank: 

bij verstek ten aanzien van 

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B, C vermengd : 

tot een hoofdgevangenisstraf van 2 maanden 

en tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Veroordeelt beklaagde tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de 

achtergelaten afvalstoffén en dit binnen een termijn van 6 maanden, na het in kracht van 
gewijsde treden van onderhavig vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro 

per dag bij niet naleving van deze veroordeling, conform artikel 16.6.4 van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubele id. 
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Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedelijnsbljstand. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 

53,58 EUR. 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 

in hoofde van beklaagde op 49,61 EUR. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 juni 2019 door de 

voorzitter,door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 
, rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




