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2022/PGG/ 1168 - 2022/VJU/ 579 

Not.nr. KO.64.L2.002011/20 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van : 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 St rafwetboek: 

"A opzettelijk achterlaten of beheren van afvalstoffen in strijd met de voorschriften van 
het Materialendecreet of de uitvoeringsbesluiten ervan 

opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, 
afvalstoffen te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, te weten afvalstoffen te 
hebben achtergelaten of beheerd in strijd met de voorschriften van het Decreet van 23 
december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen of 
de uitvoeringsbesluiten ervan, 

1. te in de periode van 1 februari 2015 tot en met 28 ianuari 2020, meermaals, op 
niet nader bepaalde data 

door 

namelijk door minstens allerhande behandeld hout te hebben verbrand in een kachel die 
dienst deed als allesbrander 

2. =te ___ _ 'ninstens in de periode van 1 februari 2015 tot en met 26 iuni 2020 

door 

namelijk door allerhande afvalstoffen, waaronder hout, bouwstenen, plastiek afval, banden, 
metaalafval, bouwafval, enkele microgolfovens, een frigo, een vaatwasmachine, een 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - p. 3 

verwarmingstoestel en een oude fiets te hebben opgeslagen aan de achterzijde van het 
perceel en niet reglementair te hebben afgevoerd. 

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. 

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 door de 
rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 250 per dag bij niet 
naleving van deze veroordeling." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K.17, besl iste 
bij vonnis van 28 maart 2022 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

Op tegenspraak ten aanzien van de beklaagde 

Verklaart de feiten 1 en 2 van de tenlastelegging A voor de beklaagde 
bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde 1oor de gezamenlijk bewezen verklaarde feiten van 
de tenlastelegging tot een geldboete van 8.000 euro, zijnde een geldboete van 1.000,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen, deels met uitstel zoals hierna bepaald. 

Aangezien de hoofdgevangenisstraf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt en de 
beklaagde nog geen veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangenisstraf van meer 
dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking wordt genomen 
overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende 
waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven te voorkomen 
gelast dat: 

- de tenuitvoerlegging van de geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie jaar 
met uitzondering van 4.000,00 euro effect/et name/lik 500,00 euro verhoogd met 70 
opdeciemen. 

mits de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf pleegt dat de veroordeling 
tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder 
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uitstel of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw. als gevolg heeft. 

Zegt voor recht dat bij niet betaling van de geldboete binnen de wettelijke termijn deze zal 
kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 200JOO euro, namelijk een bedrag 
van 25,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen, als bijdrage tot de financiering van het fonds 
tot financiële hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders. 

Veroordeelt tot het betalen van de vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 52J42 euro. 

Veroordeelt tot het betalen de som van 29J60 euro als gerechtskosten. 

Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 22JOO euro als bijdrage voor 
het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

HERSTELMAATREGEL 

Veroordeelt tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten 
afvalstoffen op het terrein aeleaen te 
kadastraal gekend binnen een 
termijn van 3 maanden vanaf het definitief worden van dit vonnis onder verbeurte van een 
dwangsom van 125,00 euro per dag vertraging dat dit bevel niet wordt nageleefd. 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan.,, 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
27 april 2022 door de beklaagde 
28 april 2022 door het openbaar ministerie. 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van arti kel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, op: 

27 april 2022 door de raadsman van de beklaagde 
28 april 2022 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 16 december 2022 in het Nederlands: 
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- de beklaagde 
meester 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te 

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

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonn is van 28 maart 2022 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden t ijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier nauwkeurige grieven die 
slaan op de schuld, de straf en de herstelmaatregel. De grief die slaat op de procedure is 
onnauwkeurig, gezien op geen wijze is aangeduid welke beslissing over de procedure wordt 
bedoeld. De onnauwkeurigheid van deze grief heeft echter geen invloed op de 
nauwkeurigheid van de andere grieven, noch heeft dit het verval van het hoger beroep van 
de beklaagde tot gevolg. 

Het openbaar ministerie duidde in het grievenformulier een nauwkeurige grief over de straf 
aan. 

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

3. De telastleggingen Al en A2 zijn voor het hof bewezen gebleven. 

Op handhavingsronde en naar aanleiding van klachten over geurhinder en mogelijke 
afvalverbranding, stelde de lokale politie vergezeld van de teamcoach 
milieuvergunningen van in de loods van de beklaagde, die zij met zijn 
toestemming betraden, vast dat er een allesbrander stond (stuk 3). Er lag onder meer 
behandeld hout, evenals elektrische bekabeling, geperst hout, vodden en groenafval. Naast 
de kachel lag een grote hoop behandeld hout en een deurkozijn. Voor de kachel lagen 
houtsnippers, met allerhande metaal- en plastiekresten, waaronder lichten en reflectoren 
van een fiets . Deze lagen volgens de beklaagde klaar om verbrand te worden. Ook in de 
assen stelde de politie vast dat er duidelijke resten van afvalverbranding waren. De 
beklaagde, die schrijnwerker op rust is, gaf aan de politie spontaan toe dat al het hout en 
afval klaarlag en ook bedoeld was om verbrand te worden. 
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Op de oprit aan de achterzijde van het perceel lagen allerhande afvalstoffen, onder meer 
hout, bouwstenen, plastiek afval, banden, metaalafval, bouwafval, enkele microgolfovens, 
een frigo, een vaatwasmachine, een verwarmingstoestel en een oude fiets. 

Het fotodossier bevestigt de vaststellingen (stukken 6-21). 

De beklaagde beschikt niet over een erkenning of vergunning als inzamelaar, handelaar of 
verwerker inzake afvalstoffen. 

Dat de beklaagde op het ogenblik van de vaststellingen niet aan het verbranden was, doet 
geen afbreuk aan het feit dat er uit volgt dat de beklaagde regelmatig grote hoeveelheden 
allerhande afvalstoffen verbrandde en dat hij afva lstoffen opsloeg. Dat er recent, wat ook 
geen duidel ijk precies tijdstip is, geen afvalverbranding meer zou hebben plaatsgevonden, 
doet evenmin iets af aan de vaststellingen. De aanwezigheid van een hoeveelheid behandeld 
hout, toont helemaal niet aan dat er reeds geruime t ijd niets meer zou verbrand geweest 
zijn. Bovendien verklaarde de beklaagde spontaan dat het behandeld hout klaar lag om te 
verbranden. Dat niet is uitgemaakt hoe lang de hoop behandeld hout er al lag, is niet 
relevant voor de beoordeling van de schuld. Evenmin is van belang dat geweten is wat de 
beklaagde laatst verbrandde. Uit de vaststellingen volgt niet enkel een intentie tot 
verbranden van afval, maar ook dat de beklaagde effectief afvalstoffen verbrandde: in de 
assen trof de politie afvalresten aan. Doch de vaststelling in die brandassen is niet het enige 
bewijs, zoals de beklaagde aanvoert. Dat hij afval verbrandde volgt uit het geheel van de 
dossiergegevens, zoals hiervoor uiteengezet. 

Evenmin relevant voor de schuld, is dat de beklaagde niet de aanleiding tot de controle zou 
zijn geweest of dat de klachten van geurhinder niet op hem zouden hebben geslagen. 

De beklaagde werd uitgenodigd voor een verhoor, met kennisgeving van alle rechten die 
hierbij horen (stuk 27). De beklaagde werd op 12 maart 2020 gedetailleerd verhoord over 
alle elementen die relevant zijn voor de beoordeling van de inbreuk. Het verhoor duurde van 
9.36 uur tot 10.05 uur, dus ongeveer een half uur. De politie had de vragen duidelijk 
voorbere id, wat het efficiënt verloop verklaart, maar gaf de beklaagde niettemin ruimte om 
spontaan elementen toe te voegen, wat trouwens een uitdrukkelijke vraag was. Wat de 
beklaagde bedoelt met dat het slechts een standaardverhoor was, is niet duidelijk. Hoe dan 
ook betrof het geenszins een al te beknopt of nietszeggend verhoor en werden de beklaagde 
concrete vragen gesteld over de vaststell ingen. Hij had zelfs de alertheid om bij het begin 
van het verhoor op te merken dat de reflectoren die klaar lagen voor de kache l, niet bedoeld 
waren om te verbranden, maar om in de vu ilbak te gooien (stuk 35). Uit het verhoor is dus 
helemaal niet uit te maken dat de beklaagde niet zou geweten hebben wat onder het begrip 
afvalstoffen wordt verstaan. Zijn voorgehouden onwetendheid is niet te controleren en is 
verder niet relevant. Bovendien strijdt deze voorgehouden onwetendheid met de 
vaststellingen, de spontane opmerkingen van de beklaagde tijdens het bezoek van de politie 
en de stadsambtenaar en de inhoud van zijn verklaring. Zo gaf hij aan toen hij verklaarde dat 
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hij de allesbrander sinds 1978 gebruikte, dat men vroeger alles mocht verbranden, zodat hij 
wel zeker wist en weet dat in het huidig tijdperk, en dit al geruime t ijd, afvalstoffen niet 
meer mogen verbrand worden (zonder vergunning). 

Hij wist ook goed dat de op zijn terrein gestapelde afvalstoffen legaal moesten verwijderd 
worden, maar hij verkoos dit te stapelen want anders moest hij iedere keer met een 
aanhangwagen naar het containerpark rijden (stuk 36). Hij verkoos het in een grote 
hoeveelheid weg te brengen, al stond zijn oprit wel volgestapeld. 

De beklaagde pleegde de feiten met opzet, dit is het wetens en willens of bewust en zonder 
dwang stellen van de verboden handelingen. De beklaagde maakt voor zijn handelen 
rechtvaardiging, schuldontheffing of niet-toerekeningsvatbaarheid niet enigszins 
aannemelijk. 

4. De bewezen feiten zijn als inbreuk op artikel 12, §§ 1 en 3, Materialendecreet en artikel 
4.5.2, § 1, Vlarema, strafbaar gesteld door artikel 16.6.3, § 1, eerste lid, Decreet Algemene 
Bepalingen Milieubeleid met een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en met een 
geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met een van die straffen. 

De beklaagde pleegde de bewezen feiten met een zelfde misdadig opzet, zodat het hof 
overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek voor ze samen een straf oplegt. 

Het is wetenschappelijk al meermaals aangetoond en inmiddels algemeen aanvaard dat het 
ongereguleerd verbranden van afval bijzonder vervuilend is. Hierbij komen stoffen vrij die 
erg schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het klimaat. Het is dus vooral een asociale 
handeling. De afvalverbrander heeft enkel oog voor eigen gemak en beoogt de besparing 
van kosten die met een normale verwerking van afvalstoffen gepaard gaan. Het heeft 
bijkomend een egoïstisch economisch oogmerk, ten koste van de gezondheid van 
medeburgers en de omgeving. Het betrof voor de beklaagde dan ook niet louter een 
gevaarzettingsmisdrijf, maar hij heeft de omgeving door regelmatig afval te verbranden ook 
effectief schade toegebracht. 

Het ongereguleerd opslaan van allerlei afvalstoffen zorgt niet enkel voor een visuele 
verloedering en het nodeloos innemen van ruimte, maar bovendien worden deze 
afvalstoffen dan niet op een correcte wijze bewaard en wordt zo verhinderd dat zij in een 
regulier en gecontroleerd recyclageproces terecht komen. Bijkomend is het ook een 
egoïstische vorm van uitsparen van onder meer de kosten voor het recyclagepark. 

Een geldboete zoals de eerste rechter oplegde is dan ook de meest passende straf. Deze 
straf is noodzakelijk om de beklaagde de zin te ontnemen zich opnieuw op onwettige wijze 
van afval te ontdoen. De door de beklaagde gevraagde opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling zal hem hier helemaal niet toe aanzetten, gezien dit een gevoel van 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - · p. 8 

straffeloosheid meebrengt. Bovendien heeft de opgelegde geldboete geen disproportioneel 
declasserend effect voor de beklaagde, noch brengt het zijn sociale reclassering in gevaar. 

De eerste rechter verhoogde de geldboete correct met deciemen en de door de eerste 
rechter bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagde voldoende aan tot betaling 
van de geldboete. 

In het voordeel van de beklaagde speelt zowel dat hij intussen alle afvalstoffen legaal heeft 
verwijderd, als zijn blanco strafregister op een leeftijd van iaar. Hij is in de voorwaarden 
van artikel 8, § 1, Probatiewet om voor een gedeelte van de geldboete gewoon uitstel van de 
tenuitvoerlegging te gelasten, zoals de eerste rechter deed. De door de eerste rechter 
voorziene proeftermijn is de maximale termijn en is passend. 

5. De eerste rechter besliste juist over de kosten. Het hof veroordeelt hem ook tot de kosten 
in beroep. 

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, is de beklaagde gehouden 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. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd actueel 58,24 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt 
het hof de kosten in hoger beroep met 10 %. 

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 
jurid ische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

6. De beklaagde verwijderde intussen vrijwillig alle opgeslagen afvalstoffen. Het opleggen 
van het bevel overeenkomstig artike l 16.6.5 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid is 
dan ook niet langer nodig. Het openbaar ministerie drong hier ook niet meer op aan en 
vorderde niet langer een dwangsom hiervoor. 
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Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen en in de beslissingen over de schuld, de straf en de kosten, met de wijzigingen dat: 

de vaste vergoeding actueel 58,24 euro bedraagt in plaats van 52,42 euro; 
- de bijdrage voor het begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 24 euro 

bedraagt in plaats van 22 euro; 

wijzigt het beroepen vonnis wat betreft het bevel tot verwijdering van afvalstoffen en legt 
niet langer dit bevel op; 

veroordeelt de beklaagde tot de kosten in beroep, voor het openbaar ministerie begroot op 
98,96 euro. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonn is: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaa l : 

·p. 10 

€ 21,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,96 

€ 89,96 
€ 8,996 

€ 98,96 

Dit arrest is gewezen te Gent door het 
samengesteld uit raadsheer 

en 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitte1 
advocaat-generaal, met bi jstand van griffier 

hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare recht szitting van 3 februari 2023 
in aanwezigheid van 




