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Not.nr. GE.64.L9.000988/13 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr.j1,Ao1. 
geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

met Belgische nationaliteit, (RRN 

op 

verdacht van: 

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

A. 

Opzettelijk in strijd met 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 de artikelen 14 § 2 en 20 van het Decreet van 2 juli 1981 
betreffende de voorkoming en beheer van afvalstoffen, en artikel 5.1.2.1 §1 van het Besluit 
van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaamse reglement 
inzake afvalvoorkoming en -beheer, 

thans inbreuk uitmakend op artikel 13 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 inzake het 
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, en artikel 6.1.3.1. 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 overbrenger van afvalstoffen, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon 
afvalstoffen te hebben ingezameld of opgehaald, huishoudelijke afvalstoffen die door de 
gemeente worden opgehaald uitgezonderd, of als makelaar of handelaar ten behoeve van 
anderen regelingen te hebben getroffen voor de verwijdering of nuttige toepassing van 
afvalstoffen, zonder te beschikken over een door de Vlaamse Regering verleende erkenning 
en/of zonder te zijn opgenomen in het register van overbrengers, 
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namelijk: door activiteiten als schroothandelaar uit te oefenen zonder de vereiste erkenning 
of registratie 

te bij samenhang te en/of elders in het Rijk, in periode van 27 
oktober 2010 tot 1 juni 2012, 

de feiten strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6.3. § 1 eerste lid van het Decreet van 
5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

B. 

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 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: door activiteiten als schroothandelaar uit te oefenen zonder de vereiste registratie 

te bij samenhang te en/of elders In het Rijk, in periode 1 juni 2012 

tot en met 13 april 2014. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6.3.§ 1 eerste lid van het 
Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid dd. 5 april 1995. 

Vordering verbeurdverklaring vermogensvoordeel: artikel 42 en 43bis Strafwetboek 
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De beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig artikel 42 en 43bis 
Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
wederrechtelijke vermogensvoordelen verkregen door het plegen van de misdrijven sub A 
en B voor een bedrag van 43.405,23 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: ontvangen gelden voor de verkoop van het ingezamelde schroot, zoals opgelijst 

op stukken 19-37 van het strafdossier. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 16 oktober 2018 op tegenspraak als volgt: 

11 STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegginqen A en B, bewezen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of 
een vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen. 

Verklaart verbeurd ten laste van op grond van de artikelen 42,3° en 43bis 
strafwetboek, als equivalent van vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit de bewezen 
verklaarde misdrijven zijn verkregen, een geldsom van 43.405,23 euro. 

Veroordeelt tot betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 

juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt '.ot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 53,58 euro. 
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Veroordeelt tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot 
op 27,58 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening van dit vonnis. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep Ingesteld op: 
25 oktober 2018 door de beklaagde 

- 30 oktober 2018 door het openbaar ministerie. 

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 Gent, 

op: 
25 oktober 2018 door de advocaat van de beklaagde 

- 30 oktober 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 22 november 2019 (inleidingszitting) bepaalde dit hof, zelfde 
kamer, op verzoek van de advocaat van de beklaagde en na de partijen te hebben gehoord, 
met toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen. De rechtsdag werd bepaald op de rechtszitting van 19 maart 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

Omwille van de dwingende richtlijnen van het College van de hoven en rechtbanken en de 
uitzonderlijke omstandigheden en noodtoestand door het COVID-19-virus, werd de zaak op 
de rechtszitting van 19 maart 2020 onbepaald uitgesteld waarna de beklaagde opnieuw 
gedagvaard werd voor de rechtszitting van 4 juni 2020. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 4 juni 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
meester 

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

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

advocaat-

2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 16 oktober 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 vonnis worden ingebracht, namelijk door aankruising van de rubriek 
"Procedure" (reden: weigering conclusietermijnen) en op strafgebied met betrekking tot de 
straf (reden: geldboete te zwaar, weigering gunst van het uitstel). In de rubriek "Andere" 
preciseerde de beklaagde dat hij het niet eens is met de beslissing van de eerste rechter over 

de verbeurdverklaring. 

Ook in het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met 
betrekking tot de straf (reden: de door de eerste rechter opgelegde straf is te laag). 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

Op de rechtszitting van 4 juni 2020 verklaarde de beklaagde afstand te doen van zijn grief in 
verband met de procedure. Het hof verleent de beklaagde akte van deze afstand. 

2.3 De hoger beroepen van 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. 

Nu er geen ambtshalve op te werpen grieven zijn en als gevolg van de devolutieve werking, 
voortvloeiende uit de beperkte hoger beroepen en de grieven, is de beslissing van de eerste 
rechter definitief voor wat betreft: 

de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A en B; 
het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen. 

3. De eerste rechter verklaarde de beklaagde schuldig aan de telastleggingen A en B op 

grond van de volgende overwegingen: 

"Feiten 

4. Op 16 maart 2013 wordt de beklaagde aangetroffen te ter 
hoogte van de handelszaak De beklaaqde Is er bezig met het verhuizen van de 
inboedel van deze winkel met zijn voertuig lichte vracht met nummerplaat 
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Ten laste van liepen een aantal onderzoeken waaruit is gebleken dat er bepaalde 
hoeveelheden schroot werden weggebracht door een illegale schroothandelaar die zich 
volgens de zaakvoerder ( van uitgaf als · . Deze persoon werd 
geïdentificeerd als de beklaagde. De beklaagde schreef een verklaring in de Roemeense taal 
die werd vertaald als volgt: 

1 jaar geleden anderhalf jaar heb ik menee, ontmoet eigenaar van winkel van 
waar he me belde op mijn nummer om naar de winkel te komen omdat he oud ijzer heeft het 
werd verschillende keren herhaald het oude ijzer heb ik aan ijzei gegeven aan 
gemeente 

5. verklaarde op 13 februari 2014: 

Ik beschik over geen enkele aggregatie voor de ophaling van gevaarlijke of niet gevaarlijke 
afvalstoffen, zowel in Brussel als in de Vlaamse regio. Ik verduidelijk u dat ik met nooit naar 
Wallonië begeef. Ik erken dat tussen 27/10/2010 en 18/03/2013, ik noch zelfstandig noch 
bezoldigd was, in het kader van de terugwinning van afvalstoffen en hun herverkoop. Het 
aldus gewonnen geld werd nooit aangegeven. Ik ben zelfstandige geworden omdat Ik mijn 
situatie heb wllfen regulariseren. U geeft me kennis van het bedrag dat Ik geïnd (ontvangen) 
heb in de loop van die periode, bedrag betaald door de maatschappij te 
43405,23 euro. Ik erken dat ik die som opgestreken heb, hetzij cash, hetzij op mijn privé
bankrekening Heden werk Ik nog altijd met de maatschappij te 

met dit verschil dat ik betaald word op de rekening van de maatschappij 
( ... ) Ik verbind me ertoe om me in de regelt te stellen 

wat die aggregatie betreft en ik zal u daarvan de bewijzen leveren. Ik erken dat tussen 
27/10/2010 en 18/03/2013, ik ook gewerkt heb met de maatschappij te 

Beoordeling 

Voorafqaandeliik 

6. De beklaagde verzoekt de rechtbank bij monde van zijn raadsman om zijn verhoor van 13 
februari 2014 te weren uit het dossier, daar dit tot stand gekomen zou zijn in strijd met de 
Salduz-rechtspraak. 

De rechtbank wijst er op dat op de verhoren, tijdens de strafrechtelijke fase, de regels van het 
Wetboek van Strafvordering {Sv.) - meer bepaald artikel 47bis - toepasbaar zijn. 

Artikel 47bis Sv. werd gewijzigd bij wet van 21 november 2016, in werking getreden op 27 
november 2016. In het vroegere artikel 47bfs, §2 Sv. was de bijstand door een raadsman 
tijdens het verhoor niet voorzien. Er was wel een recht om voor het eerste verhoor een 
vertrouwelijk overleg te hebben met een advocaat naar keuze. 

De rechtbank stelt vast dat de beklaagde op 16 maart 2013 een afstandsverklaring 
ondertekende, waarbij werd aangekruist dat hij vrijwillig afstand deed van het recht op een 
vertrouwelijk overleg met een advocaat naar keuze voor het eerste verhoor. Vervolgens stelde 
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de beklaagde een schriftelijke verklaring op in de Roemeense tool, terwijl hij de Franse taal 
sprak (p. 6 strafdossier). 

De beklaagde werd op 13 februari 2014 voor de tweede maal verhoord in de Franse taal. 
Voorafgaand aan het verhoor werd hem een beknopte mededeling gedaan van de feiten, 
vervolgens werd hij in kennis gesteld van zijn rechten zoals voorzien in artikel 47bis, §1 Sv. 
(oud). Het verhoor is na lezing ondertekend door de beklaagde. 

Het feit dat artikel 47bls Sv. (oud} op het ogenblik van het gevoerde onderzoek niet voorzag in 
de bijstand van een advocaat tijdens het verhoor door de politiediensten, dient te worden 
beoordeeld in het licht van het geheel der wettelijke waarborgen die het Wetboek van 
Strafvordering, en in het bijzonder artikel 47bis Sv. in de toenmalige versie, de verdachte bood 
ter vrijwaring van zijn recht van verdediging en van zijn recht op een eerlijk proces. Die 
waarborgen waarover hij beschikte in de loop van het opsporingsonderzoek zijn 
daadwerkelijke en passende remedies op de afwezigheid van bijstand van een advocaat 
tijdens het verhoor. 

De rechtbank besluit dot er geen sprake is van een schending van artikel 47bis Sv. In de 
toenmalige versie, noch van artikel 6 EVRM en het recht op verdediging en op een eerlijk 
proces In hoofde van de beklaagde. 

Tenlastelegging A 

7. Artikel 1.1.1, §2, 62° VLAREA bepaalt dat als overbrenger van afvalstoffen kon worden 
beschouwd: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig afvalstoffen inzamelt 
of ophaalt en ze vervoert en de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroepsmatig 
handelaar of makelaar is en regelingen voor anderen treft voor de verwijdering of nuttige 
toepassing van afvalstoffen. 

Overeenkomstig art/kei 5.1.2.1 §1 VLAREA moet de overbrenger van afvalstoffen beschikken 
over een erkenning en opgenomen zijn in het register van overbrengers. 
De erkenning wordt opgenomen in het register van de overbrengers van afvalstoffen dat ter 
inzage ligt bij de OVAM. 

De feiten vermeld onder tenlastelegging A betreffen het beroepsmatig overbrengen van 
afvalstoffen door beklaagde terwijl hij niet beschikte over de erkenning die onder de toen 
geldende wetgeving (VLAREA) vereist werd. 

De rechtbank acht de tenlastelegging A in hoofde van bewezen en verwijst 
hiervoor naar de door hem afgelegde verklaring. Uit de communicatie met OVAM alsook uit 
de eigen verklaring blijkt dat de beklaagde niet over de vereiste erkenning beschikte. 

Tenlastelegging B 
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8. Volgens art. 1.2.1.§2,44" VLAREMA is een inzamelaar de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die overgaat tot de inzameling van afvalstoffen. 

Artikel 6.1.3.1. VLAREMA bepaalt dat de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die 
afvalstoffen inzamelt of handelt of makelt in afvalstoffen die vanuit of binnen het Vlaamse 
Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, 
afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de Inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar 
zelf afvalstoffen vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie als vervoerder van 
afvalstoffen. 
De OVAM stelt een register van geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -
makelaars [ .. . ] en een register van geschorste registraties van inzamelaars, 
afvalstoffenhandelaars of -makelaars ter beschikking via haar website. 

De feiten vermeld onder de tenlasteleggingen B betreffen het inzamelen van afvalstoffen door 
terwijl hij niet over de vereiste registratie beschikte bij OVAM. De beklaagde 

kan worden beschouwd als inzamelaar en hij beschikte niet over de vereiste registratie. De 
rechtbank verwijst hiervoor naar de verklaring van de beklaagde en de communicatie met 
OVAM. De rechtbank is zodoende van oordeel dat ook de tenlastelegging B in hoofde van de 
beklaagde bewezen is." 

4.1 De beklaagde vraagt in conclusies dat het hof bij de beoordeling van de schuldvraag geen 
rekening zou houden met zijn eigenhandig, in het Roemeens geschreven verklaring van 16 
maart 2013, nu deze verklaring zeer gebrekkig werd vertaald naar het Nederlands. 

Deze vraag van de beklaagde is zonder relevantie, aangezien het hof de schuld van de 
beklaagde niet meer dient te beoordelen. De beklaagde duidde in het grievenformulier 
immers geen grief over de schuld aan. De handgeschreven verklaring bevat evenmin 
elementen die van belang kunnen zijn bij de beoordeling van de verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen, waarover de beklaagde wel een grief formuleerde en waarover het 
hof wel nog dient te oordelen. 

4.2 Verder herhaalt de beklaagde voor het hof zijn vraag om geen rekening te houden met 
zijn verklaring afgelegd op 7 februari 2014, omdat hij deze verklaring aflegde zonder bijstand 
van een advocaat. De inhoud van deze verklaring is relevant voor de beoordeling van de 
gevraagde verbeurdverklaring, aangezien de beklaagde het in deze verklaring had over het 
bedrag dat het schrootbedrijf uit hem uitbetaalde voor het aangeleverde oud
ijzer. 

Artikel 47bis, § 6 Wetboek van Strafvordering in zijn huidige vorm is niet van toepassing op 
de verhoren van de beklaagde die zijn afgenomen voor de inwerkingtreding van die 
bepaling. Dit neemt niet weg dat de zogenaamde Salduz-leer zoals ontwikkeld in de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens {h ierna: EHRM) van 
toepassing is. Het recht op bijstand van een advocaat gewaarborgd door artikel 6.3 Europees 
Verdrag voor de rechten van de Mens (h ierna: EVRM), zoals uitgelegd door het EHRM, houdt 
in dat er gedurende het volledige vooronderzoek toegang moet zijn tot een advocaat, tenzij 
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is aangetoond dat er wegens de bijzondere omstandigheden van de zaak dwingende 
redenen zijn om dit recht te beperken. Zelfs in dat geval mag een dergelijke beperking, wat 
ook de rechtvaardiging ervan is, niet onrechtmatig de rechten van de beklaagde zoals 
beschermd door artikel 6.1 en 6.3 EVRM beperken. 

Anders dan de beklaagde voorhoudt, leidt het afleggen van verklaringen zonder dat hij 
bijstand van een advocaat genoot, overeenkomstig deze bepalingen van het EVRM, zoals 
uitgelegd door het EHRM, niet noodzakelijk steeds tot de schending van het recht op een 
eerlijk proces. De eerste rechter wees er terecht op dat de afwezigheid van bijstand van een 
advocaat tijdens het verhoor door de politiediensten moet beoordeeld worden in het licht 
van het geheel van de wettelijke waarborgen die de beklaagde genoot ter vrijwaring van zijn 
recht van verdediging en zijn recht op een eerlijk proces. Deze waarborgen kunnen 
daadwerkelijke en passende remedies zijn voor de afwezigheid van bijstand van een 
advocaat tijdens het verhoor. 

Het hof stelt vast dat de beklaagde zich niet in een kwetsbare positie bevond op het ogenblik 
van het afleggen van deze verklaring. Zo was de beklaagde niet van zijn vrijheid beroofd. Hij 
maakt niet aannemelijk dat zijn kennis van het Frans uiterst rudimentair zou zijn, zoals hij 
beweert, terwijl uit het proces-verbaal van verhoor blijkt dat hij er zelf voor koos om zich uit 
te drukken in de Franse taal. Bovendien was het al de tweede maal dat hij werd verhoord en 
had hij ruimschoots de tijd om na zijn eerste verhoor (dat dateert van 16 maart 2013) een 
advocaat te raadplegen zo hij dit wenste. Verder werd hij er voor zijn verhoor van 7 februari 
2014 met toepassing van het toenmalige artikel 47bis, § 2 Wetboek van Strafvordering 
onder meer op gewezen dat hij niet kon gedwongen worden zichzelf te beschuldigen, het 
recht had om te zwijgen en over zijn vrijheid van komen en gaan beschikte. Tot slot blijkt uit 
geen enkel gegeven dat de verhoorders enige ongeoorloofde druk op de beklaagde hebben 
uitgeoefend. De beklaagde beweert dit trouwens niet. 

Ook voor het hof is er dan ook geen reden om deze verklaring uit te sluiten als bewijsmiddel. 
Volledigheidshalve wijst het hof er op dat het voor het bewijs van de omvang van de 
vermogensvoordelen niet uitsluitend op deze verklaring van de beklaagde zal steunen. 

5. De beklaagde pleegde de feiten van de telastleggingen A en B met eenzelfde misdadig 
opzet, zodat het hof voor deze feiten samen slechts een straf toepast (art. 65, eerste lid 
Strafwetboek). 

De beklaagde werd in het verleden twee keer veroordeeld voor verkeersmisdrijven. 

De door de beklaagde gepleegde feiten zijn ernstig. Gedurende verschillende jaren oefende 
hij activiteiten als schroothandelaar uit, zonder over de daarvoor vereiste erkenning of 
registratie te beschikken. Hierdoor bemoeilijkte hij de controle op de afvalverwerking en de 
verwijdering van het afval. De beklaagde had enkel zijn eigen financiële belangen voor ogen. 
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Rekening houdend met deze gegevens legde de eerste rechter de beklaagde terecht een 
effectieve geldboete van 500 euro op. Deze geldboete is passend en noodzakelijk om hem 
de ernst van de gepleegde feiten te doen inzien en om hem ertoe aan te zetten voortaan 
geen dergelijke misdrijven meer te plegen. Deze boete is bovendien niet nadelig voor zijn 
reclassering en resocia lisering. Het hof bevestigt deze straf. 

De bewezenverklaarde feiten werden gepleegd in de periode van 27 oktober 2010 tot 13 
april 2014, zodat de eerste rechter de geldboete, uitgedrukt in euro, terecht met 50 
deciemen verhoogde. 

De door de eerste rechter voorziene vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een 
voldoende vervangende straf te voorzien voor het geval de beklaagde de geldboete niet zou 
betalen. 

6.1 Het openbaar ministerie vordert schriftelijk de verbeurdverklaring van de illegale 
vermogensvoordelen die rechtstreeks zijn verkregen uit de misdrijven, voorwerp van de 
telastleggingen A en B. 

Het is Inderdaad niet aanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van de 
opbrengsten van de door hem gepleegde misdrijven, zodat de verbeurdverklaring ervan 
moet worden uitgesproken. Deze vermogensvoordelen worden door het openbaar 
ministerie begroot op 43.405,23 euro, het bedrag dat de beklaagde zou hebben ontvangen 
voor de verkoop van het ingezamelde schroot. 

6.2 Ten onrechte stelt de beklaagde dat de verbeurdverklaring niet kan worden 
uitgesproken, omdat niet blijkt dat hij een vergoeding zou hebben ontvangen voor het 
ophalen van de afvalstoffen, maar enkel voor de verkoop ervan, waarvoor hij niet zou 
worden vervolgd. De beklaagde wordt immers schuldig bevonden aan het uitoefenen van 
activiteiten als schroothandelaar zonder de vereiste registratie. Het woord "handelaar' zoals 
gebruikt in de misdrijfomschrljving van de telastleggingen A en B slaat in de beide gevallen 
op elkeen die als verantwoordelijke optreedt bij het aankopen en vervolgens verkopen van 
afval. Met "overbrengen" in de zin van de telastlegging A wordt ook de eventuele verkoop 
van het opgehaalde afval bedoeld. 

6.3 Het hof twijfelt er niet aan dat het overzicht van de verkopen, zoals opgesteld door 
schroothandelaar uit nauwkeurig, volledig juist is (p. 19 - 36 strafdossier) 
en wel degelijk enkel betrekking heeft op het door de beklaagde samen met zijn kompaan 

binnengebrachte schroot. Het hof leidt dit af uit de e-mails die aan het 
overmaken van dit overzicht voorafgaan (p. 8 - 14 strafdossier): de onderzoekers vroegen 
om hen een overzicht te bezorgen van het door de beklaagde aantal aangebrachte 
leveringen, waarna het betreffende overzicht bezorgde. Anders dan de 
beklaagde beweert, bestaat er geen verwarring over de nummerplaat van het voertuig 
waarmee hij het afval naar vervoerde. Al in zijn eerste mail van 18 maart 2013 
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vermeldde dat de beklaagde geregeld een andere nummerplaat gebruikte. Tot 
slot maakt de beklaagde niet aannemelijk dat verschillende familieleden van zijn voertuig 
gebruik maakten en daarmee afvalstoffen naar schroothandelaar zouden hebben 
gebracht, daarmee suggererend dat ook deze leveringen ten onrechte aan hem worden 
toegeschreven. vermeldde in diezelfde e-mail van 18 maart 2013 dat er nog 
enkele andere mensen met de naam in ziin svsteem zaten. Hij voegde er aan toe 
dat de beklaagde zich altijd liet vergezellen door . Deze gegevens tonen 
aan dat hij duidelijk het onderscheid wist te maken tussen de leveringen gedaan door deze 
personen en de leveringen gedaan door de beklaagde. 

6.4 Schroothandelaar berekende dat hij in totaal 43.405,23 euro uitbetaalde aan de 
beklaagde en . Bij verhoor van 7 februari 2014 bevestigde de beklaagde dit 
bedrag effectief te hebben ontvangen. De totale, principieel te verbeuren 
vermogensvoordelen worden door het openbaar ministerie dan ook correct begroot op 
43.405,23 euro. 

Deze opbrengsten werden ongetwijfeld verdeeld tussen de beklaagde en 
Hiermee rekening houdend, net als met de eerder beperkte huidige inkomsten van de 
beklaagde en om hem geen onredelijk zware straf op te leggen, herleidt het hof het te 
verbeuren bedrag tot 15.000 euro. 

7. De beklaagde is gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Terecht veroordeelde de eerste rechter de beklaagde 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; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 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. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
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euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de 
vermelde vergoeding van 50 euro. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, de in de telastleggingen 
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. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat de beslissing in het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Gent, van 16 oktober 2018 definitief Is voor wat betreft: 

de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A en B; 
het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebled: 

veroordeelt de beklaagde voor de telastleggingen A en B samen tot een 
geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van een maand en vijftien dagen; 

spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit van de vermogensvoordelen uit de bewezen 
misdrijven van de telastleggingen A en B, namelijk voor een equivalent bedrag van 15.000 
euro; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro als bijdrage tot de financiering 
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van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 50,00 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 27,58 euro In eerste aanleg en 116,26 euro in 
beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Dagv. bekl. : 
+10%: 

Totaal : 

Afschrift vonnis: 
Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+10%: 

Totaal: 

€ 25,07 
€2,51 

€ 27,58 

€ 39,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 25,69 

€ 105,69 
€ 10,57 

€ 116,26 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en in openbare rechtszitting van 4 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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