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Not.nr. DE.64.Ll.001146/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. lf 3C, 1 

verdacht van: 

A. 

geboren te 

gepensioneerde, 

wonende te 

- beklaagde -

(RRn 

op 

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 betreffende 

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 

afvalstoffen, en om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie, of als 

afvalstoffenhandelaar, zijnde elke onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het 

aankopen en vervolgens verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de afvalstoffen 

niet fysiek in hun bezit hebben, of als afvalstoffenmakelaar, zijnde elke onderneming die ten 

behoeve van anderen de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert, 

met inbegrip van makelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben, en waarvan 

de afvalstoffen vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, niet beschikt 

te hebben over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of 

afvalstoffenmakelaar, 

namelijk oude metalen te hebben opgehaald m.o.o. verkoop aan een metaalverwerker 

zonder hiervoor over de vereiste registratie te beschikken 
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Te . herhaaldelijk in de periode van 10.01.2013 tot en met 31.03.2016 

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 

VERMOGENSVOORDEEL : Art. 42 en 43bis Strafwetboek 

Tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te 

horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 22.275,12 euro 

zijnde 

- hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 

- hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 

- hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 

beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

Berekening: 

Opbrengst van de verkoop van de wederrechtelijk opgehaalde oude metalen, zoals berekend 

oo st. 27 van het strafdossier op basis van de facturen aangeleverd door de afnemer 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 

besliste bij vonnis van 18 juni 2018 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 

hierboven vermelde tenlastelegging; 

De rechtbank GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van de 

beklaagde gedurende een proeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te 

zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 

gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en de 

beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van 

meer dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn om aan te nemen dat de 

beklaagde zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor hij werd schuldig verklaard niet meer 

zal schuldig maken. 

Bijzondere verbeurdverklaring 
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Verklaart beklaagde verbeurd van 22.275,12 euro aan vermogensvoorde/en. 

Bijdrage - vergoeding - kosten 

Veroordeelt beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van. de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 

van een Begrotingsfonds voor de juridische tweede/ijnsbijstand, tot het betalen van een 

bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 

51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 

december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 

gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 

Veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 27,79 

euro." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
- 13 juli 2018 door de beklaagde tegen "de bijzondere verbeurdverklaring van 

het vonnis"; 
- 18 juli 2018 door het openbaar ministerie tegen tegen "het vonnis". 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Dendermonde, op: 

13 juli 2018 door de raadsman van de beklaagde 

18 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 5 april 2019 legde het hof overeenkomstig artikel 152, § 1 en 

209bis, zevende lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en bepaalde de 

rechtsdag op vrijdag 4 oktober 2019. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 4 oktober 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde 

meester 

advocaat met kantoor te 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 

advocaat met kantoor te voor meester 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 18 juni 2018 

gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 

regelmatig naar de vorm gedaan. 
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De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 

worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 

hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald 

welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 

betrekking tot de "straf en/of maatregel" met vermelding van de reden: "de rechter a quo is 

niet ingegaan op het verzoek van de heer de verbeurdverklaring af te wijzen, minstens 

drastisch te herleiden en het herleid gedeelte met uitstel uit te spreken". 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 

bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 

strafgebied met betrekking tot de "straf en/of maatregel" met vermelding van de reden: 

"mijn ambt gaat niet akkoord met het verlenen van de gunst van de opschorting, gelet op de 

lange duur van de feiten en de grootte van het wederrechtelijk vermogen" en "andere" met 

vermelding van de reden: "volgberoep". 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 

ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (art. 203 

en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 

grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 

vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 

op te werpen. 

Aangezien er in de voormelde grievenschriften geen grieven worden aangevoerd tegen de 

beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuld aan de (enige) telastlegging en 

er volgens het hof zoals reeds gesteld ook geen redenen voorhanden zijn om ambtshalve 

enige grief op te werpen, staat het ingevolge het op dit punt niet bestreden vonnis vast dat 

de beklaagde schuldig is aan de telastlegging. 

De saisine van het hof betreft dus de strafmaat en de beslissingen die onlosmakelijk 

daarmee verbonden zijn. 

3. De eerste rechter vatte de feiten als volgt correct samen: 

"Op 28 februari 2016 meldt een buurtbewoner aan de lokale politie van 

dat een oudere man metalen is aan het inladen in zijn bestelwagen (met kentekenplaat 

terwijl er pas de dag nadien een ophaling is van oude metalen door de gemeente 

Beklaagde verklaart in verhoor dat het de eerste maal is dat hij oud ijzer ophaalt op de openbare weg 

zonder voorafgaande toestemming van de eigenaars. Beklaagde zegt regelmatig oud 
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ijzer op te halen bij mensen thuis wanneer zij hem hiervoor contacteren. Ze komen via via bij hem 

terecht. Beklaagde kan geen concrete namen opgeven. Oude metalen brengt hij naar een erkende 

opkoper en verwerker in heeft geen flauw idee van hoeveel 

keer hij door particulieren werd opgebeld om oud ijzer te komen ophalen. Wat het ophalen van 

metalen hem al heeft opgeleverd kan hij niet zeggen. Volgens hem is het puur hobbymatig. 

Bij navraag bij blijkt dat - op basis van de weegbonnen van januari en februari 2016 -
dat beklaagde zich gemiddeld om de drie dagen bij aanbiedt. Op twee maanden tijd 

leverde het binnenbrengen van metaal hem 1.271 euro op. 

Door de milieu-toezichthouder werden de weegbonnen van de afgelopen drie jaar opgevraagd. 

Hieruit blijkt een totaal vermogensvoordeel van 22.275,12 euro. 

Beklaagde wordt herverhoord om hem met deze informatie te confronteren. 

Hij erkent dat hij niet over een erkenning beschikt om afvalstoffen op te halen of in te 

zamelen. 

De extra inkomsten worden door hem niet aangegeven." 

4. De eerste rechter oordeelde omtrent de schuld van de beklaagde aan de telastlegging 

onder meer als volgt: 

"Beklaagde was actief als inzamelaar van afvalstoffen en was niet geregistreerd als inzamelaar bij de 

overheid. De feiten kunnen hem materieel worden toegerekend. Beklaagde handelde gedurende een 

lange periode en gaf zijn extra inkomsten niet aan bij de overheid. In die omstandigheden kan worden 

besloten dat beklaagde wetens en willens handelde om zo zijn zwarte inkomsten voor de overheid 

verborgen te houden. De schuld van beklaagde aan de feiten van de tenlastelegging staat naar eis 

van recht vast." 

5. De beklaagde pleegde de bewezen feiten met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof 

overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek voor deze feiten samen een straf oplegt. 

Door zich niet te laten registreren als inzamelaar van afvalstoffen maakt de beklaagde de 

controle van d.e overheid op het nakomen van de verplichtingen die beklaagde heeft 

ingevolge de milieuwetgeving moeilijk tot onmogelijk. Bovendien wordt door het plegen van 

dergelijke inbreuk de deur wijd opengezet voor het ontduiken van belastingen. 

Deze feiten werden bovendien gedurende jaren gepleegd en leverden de beklaagde een 

aanzienlijk vermogensvoordeel op. 

De beklaagde is een gepensioneerde politieagent van 72 jaar. 

In 2016 werd hij veroordeeld wegens een verkeersongeval. 
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Gelet op de duurtijd en ernst van de feiten acht het hof de door de eerste rechter 

toegekende gunst van de opschorting van de uitspraak van veroordeling in casu geen 

passende reactie. Bovendien is niet aangetoond dat een veroordeling, zoals hierna bepaald, 

de reclassering van de beklaagde buiten proportie in het gedrang zou brengen. 

In het licht van deze overwegingen is het hof van oordeel dat de hierna bepaalde geldboete 

een aangepaste straf is voor de beklaagde. Bovendien is het hof van oordeel dat deze 

geldboete absoluut noodzakelijk is om de beklaagde de ernst van de door hem gepleegde 

feiten te doen beseffen en om hem te weerhouden van recidive. 

De geldboete dient overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de 

opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, verhoogd te worden met decimes. De feiten 

werden gepleegd na 1 januari 2012 maar voor 1 januari 2017 zodat dit 50 opdecimes betreft 

(wijziging door Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS 

30 december 2011). 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde er toe aan te 

zetten de geldboete correct te voldoen. 

6. Het openbaar ministerie vorderde schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van een 

bedrag van 22.275,12 euro, waarmee voldaan werd aan artikel 42 en 43bis Strafwetboek. 

Dit bedrag is berekend aan de hand van de facturen aangeleverd door de afnemer van de 

oude metalen. Dit betreft een correcte berekening. 

In tegenstelling tot hetgeen de beklaagde voorhoudt, dient de rechter bij de bepaling van de 

uit een misdrijf verkregen voordelen geen aftrek te doen van de kosten die verbonden zijn 

aan de realisatie van het misdrijf. Dat bij een bestuurlijke afhandeling in een ander dossier 

enkel rekening werd gehouden met een netto vermogensvoordeel is niet relevant gezien dit 

andere feiten waren. De bijzondere verbeurdverklaring is een individuele straf. 

Artikel 16.4.26 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid bepaalt trouwens: "Samen met 

een bestuurlijke geldboete kan een voordeelontneming worden opgelegd. Een 

voordeelontneming is een sanctie waarbij een overtreder verplicht wordt een al dan niet 

geschat geldbedrag te betalen ter waarde van het brutovermogensvoordeel dat uit de 

milieu-inbreuk of het milieumisdrijf is verkregen". Ook voor de bestuurlijke handhaving dient 

dus rekening gehouden te worden met het bruto vermogensvoordeel zodat er hoe dan ook 

geen schending is van het gelijkheidsbeginsel. 

Ingevolge artikel 52 van de wet van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter 

verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken 

(1) {85 8 april 2014), werd artikel 8 §1 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de 

opschorting, het uitstel en de probatie gewijzigd in die zin dat geen uitstel meer kan worden 

gekoppeld aan de tenuitvoerlegging van een veroordeling tot verbeurdverklaring. Deze 
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wijziging trad in werking op 18 april 2014 en kan als strengere strafwet, ingevolge artikel 2 

van het Strafwetboek, niet van toepassing zijn op de voor die datum gepleegde feiten. 

Wanneer opeenvolgende gelijkaardige misdrijven evenwel een enkele strafbare gedraging 

opleveren en tot één enkele straf aanleiding geven, maar in de tijd tussen het plegen van de 

twee misdrijven de wet die de straf of een strafuitvoeringsmodaliteit die deel uitmaakt van 

de straf bepaalt, gewijzigd werd, moet de nieuwe wet worden toegepast, ook al was de ten 

tijde van het eerste misdrijf geldende straf minder zwaar dan die gesteld ten tijde van het 

tweede. 

Artikel 43bis Strafwetboek voorziet thans in een matigingsbevoegdheid voor de strafrechter 

indien het bedrag van de verbeurdverklaring een onredelijk zware straf voor de 

veroordeelde zou uitmaken. Als mildere strafbepaling is deze ook voor feiten gepleegd voor 

de inwerkingtreding van de wetswijziging van toepassing. 

De bewering van de beklaagde dat, behoudens het ene transport dat door de verbalisanten 

werd vastgesteld, alle ophalingen louter vriendendiensten betroffen, is ongeloofwaardig. Dit 

wordt tegengesproken door het hoge aantal transporten. De facturen tonen aan dat de 

beklaagde maandelijks voor aanzienlijke bedragen oude metalen afleverde en dit gedurende 

meerdere jaren. Ook de betrapping op heterdaad toont op zich aan dat de beklaagde zich 

wel degelijk inliet met het ophalen van oude metalen bij mensen die hem niet gekend 

waren. 

Anderzijds houdt het hof rekening met de leeftijd van de beklaagde en zijn financiële 

situatie, zoals die blijkt uit de neergelegde stukken. De beklaagde geniet een pensioen van 

1.760 euro en heeft een aantal vaste kosten, waaronder de huur voor zijn woning. 

De volledige verbeurdverklaring van voormeld bedrag, zou in casu een onredelijke straf 

uitmaken. Het hof herleid daarom de bijzondere verbeurdverklaring tot een bedrag van 

7.500 euro. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 

het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf tot het 

betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 

slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 

van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen 

aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit 

ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Het hof veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 

verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 54,76 EUR bedraagt (zie art. 91 van het 

koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
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gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), zoals gewijzigd door art. 1 van het 

koninklijk besluit van 13 november 2012, 85 29 november 2012; omzendbrief 13.1/6 van 24 

juni 2019, BS 15 juli 2019). 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 

oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 

getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 

uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 

bijdrage ván 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 

- 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering, 

- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 

grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 18 juni 2018 vaststaat dat de beklaagde 

schuldig is aan de telastlegging; 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 

stemmen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

veroordeelt de beklaagde voor de feiten van de bewezen verklaarde 

telastlegging samen tot een geldboete van 200 euro, verhoogd met 50 opdecimes tot 1.200 

euro of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden; 

spreekt lastens de beklaagde 

bedrag van 7.500 euro; 

de bijzondere verbeurdverklaring uit van een 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 

vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de 

financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 

de occasionele redders; 
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veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 54,76 euro als 

vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 

voor het openbaar ministerie begroot op 27,79 euro in eerste aanleg en 99,29 euro in 

beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 27,79 

€ 24,00 

€ 6,00 

€ 35,00 

€ 25,26 

€ 90,26 

€ 9,03 

€ 99,29 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 

samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, en de 

raadsheren en en in openbare rechtszitting van 8 

november 2019 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid 

van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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