
Gnffie nr.

Not.nr.
ME66.L7.3780-14

CORRECTIONELE RECHTBANK ANTWERPEN
Afdeling Mechelen

Openbare terechtzittinq van 18 maart 2016

De Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, MC3 - kamer, 
rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis:

Inzake van het Openbaar Ministerie

tegen:

, geboren te , wonende te

- Niet aanwezig.

VERDACHTVAN:

Ie_

A Van minstens 24 oktober 2014 tot 14 december 2015.

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke bepalingen of met een vergunning, afval- 
stoffen, zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voor- 
nemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, be- 
heerd 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 afvalstof- 
fen,

namelijk door onder meer allerlei bouwafval- en materiaal, plastic en allerlei af- 
val achter te laten op de braakiiggende eigendom gelegen te
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deze feiten zijn stratbaar gesteld door artikel 16.6.3. § 1, eerste lid van het De
creet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

B Van minstens 15 iuli 2014 tot 14 december 2015,

Op het perceel aldaar gelegen te , gekadastreerd als
met een (globale) oppervlakte van 206 m2, garage, 

eigendom van (® ), ingevolge akte verleden op 17 fe-
bruari 1998

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met 
de vergunning, hetzij na verval, vemietiging, verstrijken van de termijn van de 
vergunning, hetzij in gevai van schorsing van de vergunning, hierna vermelde 
handelingen, zoals bepaaid bij artikel 4.2.1.5°a (het gewoonlijk gebruiken, aan- 
leggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, van allerhande materialen, materieel of afvat),

namelijk: in woongebied en in verkaveld gebied, het perceel zoals hoger ge- 
identificeerd te hebben gebruikt voor de opslag van een autowrak, bouwmateri- 
aal, steenpuin, ailerlei materiaal en/of afvalstoffen.

Verdachte tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het De
creet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich 
te horen veroordelert tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de achter- 
gelaten afvalstoffen op het terrain gelegen te

, binnen een door de rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte 
van een dwangsom van 50 EUR per dag bij niet naleving van deze veroorde- 
ling.

*

Gelet op de processtukken.

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering.

Overwegende dat beklaagde, hoewel regelmatig gedagvaard, niet aanwezig is.

Op strafgebied

1 Gegrondheid van de tenlasteleggingen

De beklaagde is eigenaar van een perceelgrond te aan de
#

Naar aanleiding van een controle ingevolge een melding door een buurtbewo- 
ner, werd door de verbalisant vastgesteld dat op het terrain ailerlei bouwafval, 
materiaal, plastic, steenpuin... werd achtergelaten. Ook bevond er zich een au
towrak.
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Het perceel is gelegen in woongebied en in een verkaveling.

De beklaagde heeft geen vergunning voor de opslag van het afvai, noch voor 
het autowrak.

De rechtbank verwijst naar de vaststellingen van de veibalisanten, de gevoegde 
foto’s en acht de feiten A en B lastens beklaagde bewezen.

2 Strafmaat

De feiten zijn ontoelaatbaar en getuigen van een gebrek aan respect voor het 
leefmilieu en de opgelegde reglementeringen. Op illegale wijze wordt ook het 
afvalstoffienbeheer schade toegebracht en wordt er overlast veroorzaakt in de 
buurt.

De beklaagde heeft een relatief gunstig straffegister, maar laat verstek zodat de 
rechtbank niet kon peilen naar zijn huidige situatie.

De onder de tenlasteleggingen A en B bewezen verklaarde feiten zijn de uitvoe- 
ring van eenzelfde misdadig opzet, zodat bij toepassing van artikel 65 van het 
strafwetboek maar een straf dient te worden uitgesproken, met name de zwaar- 
ste.

De volgende straf wordt daarom opgelegd.

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK:

Gelet op de artikelen reeds aangehaald in het vonnis en de artikelen:
• 11, 12,14, 31, 32, 34 tot 37,40 en 41 wet van 15 juni 1935;
• 1 en 3 wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 28 december 2011;
• 28 en 29 wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen;
• 1 en 3 programmawet van 24 december 1993;
• 2, 3 en 4 wet 26 juni 2000;
• EU-verordening nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over de invoering 
van de euro;
• EU-verordening nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering 
van de euro;
• 162, 163,179,186, 190,194 en 195 wetboek van strafvordering;
• 2, 3, 25,38,40,41, 65 en 100 strafwetboek; 
door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen.
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Rechtsprekend bij verstek:

Beveeit de opruiming van de afvalstoffen binnen een termijn van zes maanden 
onder verbeurte van een dwangsom met machtiging tot ambtshalve uitvoering 
van 50,00 euro per dag bij niet naleving van dit bevel.

Veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde en vermengde tenlasteleg- 
gingen A en B tot een geldboete van 500,00 euro verhoogd met 50 declines en 
aldus gebracht op 3 000,00 euro.

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal vervangen 
worden, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn venneld in artikel 
40 van het strafwetboek, op twee maanden.

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering belopend tot he- 
den 185,79 EUR

Krachtens artikel 91, tweede lid van het KB van 28 december 1950 zoals gewij- 
zigd bij KB van 13 november 2012, houdende het algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, wordt de beklaagde veroordeeld tot betaling van 
de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 51,20 EUR.

Verplicht de beklaagde bovendien tot betaling van een bedrag van 25 EUR bij 
wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. Zegt 
dat dit bedrag vermeerderd wordt met 50 decimes en aldus 150,00 EUR be- 
draagt.

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan.

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 18 maart 2016 

Aanwezig:
A. Mertens, alleenzetelend rechter;
Het lid van het openbaar ministerie, vermeld op het proces-verbaal van terecht
zitting;
M. Lucas, griffier.

A. Mertens.
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