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---------------------- ---

Not.nr. GE.64.LS.003274/18 

In de zaak van het OPENBAAR MIN ISTERIE 

tegen 

1. nr. 254 (RRN i, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

"Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het (S)trafwetboek; 

opzettelijk achterlaten en beheren van afvalstoffen in strijd met het Materialendecreet 

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, 

namelijk aarde met steenpuin op de gelijkgrondse berm naast de rijbaan, over een lengte 
van 40m en een breedte van Sm, te hebben achtergelaten 

(art. 16.6.3. § 1 lid 1 en 16.6.4. Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid; art. 3, 1° en 7°, 12 § 1 en 69 Decreet 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen) 

te in de periode van 1 oktober 2017 tot en met 31 juli 2018 (zie stukken 3, 8, 16, 
17, 19 en 29) 

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 
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rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 50 per dag bij niet 
naleving van deze veroordeling." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdel ing Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 21 mei 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastlegging tot een geldboete van 1.500 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 12.000 
euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

VERWIJDERING AFVAL 

Veroordeelt tot het betalen aan de gemeente Nazareth van 10.285 euro 
voor de kosten van verwijdering van het afval. 

BIJDRAGEN EN KOSTEN 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 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 hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 53,58 euro. 

Veroordeelt tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 
begroot op 29,18 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 
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1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
27 mei 2019 door de beklaagde tegen "het vonnis"; 
5 juni 2019 door het openbaar ministerie 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 Gent, 
op: 

27 mei 2019 door de raadsman van de beklaagde 
5 juni 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 27 november 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
, advocaat met kantoor te 

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

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 21 mei 2019 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

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 met betrekking 
tot de beslissing over de schuld, de straf en de kosten. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de besl issing over de straf. Het openbaar ministerie duidde ook een 
zogenaamd volgberoep als grief aan, wat meebrengt dat het openbaar ministerie zich 
binnen de perken van het beroep van de beklaagde en op strafgebied de grieven van de 
beklaagde eigen maakt, dus ook de grieven over de schuld en de kosten. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en 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 
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vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. De eerste rechter gaf in het beroepen vonnis het volgende feitenoverzicht: 

"3. Op 1 maart 2018 stelt de politie samen met de omgevingsambtenaar en 
milieuambtenaar van de gemeente vast dat nabij de op het 
openbaar domein talrijke vrachtwagenladingen grond en puin gestort zijn. 
Het sluikstort ligt op de gelijkgrondse berm naast de rijbaan, over een lengte van 40 m, 
en is 5 m breed en tot 1,5 m hoog. 
Getuigen zagen dat een vrachtwagen van de firma regelmatig het 
puin kwam storten. 
De firma werd daarover per mail gecontacteerd op 11 oktober 2017. Hierop 
antwoordde de beklaagde per mail dat het gaat om tijdelijke opslag en dat na afvoer 
de parking in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. 

Op 31 juli 2018 Jagen de hopen er nog steeds en waren ze overwoekerd door kruid. 

4. Op 27 september 2018 werd de beklaagde verhoord en verklaarde: 

'Ik neem kennis van de aangifte door de gemeente 
(openbaar domein). 

Ik was de bestuurder bij de firma 

inzake sluikstorten te 

gevestigd te 

De aarde met steenpuin is afkomstig van een werf te Aanvankelijk moest er daar 
geen aarde weggevoerd worden. Er was daar evenwel geen plaats om de aarde daar 
op te slaan. 
Er is door mij beslist om de aarde met steenpuin over te brengen naar 
en tijdelijk op te slaan op de plaats waar het nu ligt. 
Voor alle duidelijkheid, het gaat zeker niet om vervuilde aarde. Enkel aarde met 
steenpuin. 
In oktober 2017 is de aarde naar hier gebracht. Dit was in een korte periode. 
De gemeente is niet gecontacteerd om een vergunning te verkrijgen of om 
toelating te vragen. 
In 2003 heeft de firma (nu de goedkeuring verkregen om die 
zone/waar het afval nu ligt, op te kuisen en te verharden als parking en te gebruiken 
als parking. 
Vandaar mijn beslissing om deze zone als tijdelijke opslagplaats te gebruiken. Het 
maakt evenwel deel uit van het openbaar domein. 
Ik neem kennis van de vraag van de gemeente tot dringende opkuis van het sluikstort. 
U vraagt mij naar mijn intenties tot opkuis en regularisatie. 
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De firma is in faling gegaan door de faling van een grote klant, 
Op 30/03/2018 heeft de boeken moeten neerleggen en op 

04/04/2018 is de firma failliet verklaard. 
heeft de aarde met steenpuin daar gestort en moet het dus 

weghalen, doch de firma is failliet. De kosten voor het weghalen zouden moeten 
verhaald worden op Momenteel kan ik niets doen voor de opkuis van 
het sluikstort.' 

5. Defirma werd op 4 augustus 2018 failliet verklaard . 

. De curator schreef dat ze een 'lege doos' aantrof. Alle machines en voorraden waren 
voor het faillissement doorverkocht. 

De beklaagde is wel bestuurder van verschillende andere vennootschappen, onder 
meer van de patrimoniumvennootschap :Jie kantoren verhuurde aan de 
failliete vennootschap voor 6.000 euro per maand. 

6. Op 27 november 2018 werd het afval in opdracht van de gemeente 
opgekuist. 
De kosten daarvan bedroegen 10.285 euro." 

4. De enige telastlegging is voor het hof bewezen gebleven. 

Ten onrechte voert de beklaagde aan dat de feiten hem niet toerekenbaar zijn, omdat het 
stockeren van de grond met steenpuin kaderde in de activiteiten van de in faling verklaarde 
vennootschap 

De beklaagde was gedelegeerd bestuurder van de Hij erkent dat hij 
opdracht gaf de aarde op de bewuste plaats te storten en achter te laten. Hij verklaarde dat 
de aarde met steenpuin afkomstig was van een werf te (stuk 29). Hij verklaarde ook dat 
hij besliste om de aarde met steenpuin naar over te brengen en daar tijdel ijk op te 
slaan. Op de dringende vraag om het sluikstort op te kuisen, antwoordde de beklaagde dat 
de firma in faling was gegaan en dat het de firma is die de aarde met steenpuin daar moest 
weghalen. Hij zelf kon echter niets doen voor de opkuis van het slu ikstort (stuk 29). 

De enige telastlegging slaat op het achterlaten van afvalstoffen. Dit misdrijf bestaat mede uit 
het verzuim om de achtergelaten afvalstoffen te verwijderen. 

De beslissing van de beklaagde om de aarde met steenpuin te storten en achter t e laten, is 
een daad van deelneming in de zin van artikel 66 Strafwetboek, zodat deze feiten hem 
kunnen worden toegerekend. Dat deze feiten mogelijk ook kunnen worden toegerekend aan 
de rechtspersoon waarvoor de beklaagde als gedelegeerd bestuurder handelde, doet aan 
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deze vaststelling geen afbreuk. Artikel 5 (oud) Strafwetboek (zie hierna) betrof overigens 
niet de toerekenbaarheid, maar hield een strafuitsluitende verschoningsgrond in. 

De faling van de firma voor wiens rekening de feiten gepleegd werden, 
belette de beklaagde helemaal niet om de achtergelaten afvalstoffen te verwijderen en 
aldus een einde te stellen aan het verzuim daartoe. 

Anders dan de beklaagde, ondergeschikt, aanvoert was de achtergelaten aarde met 
steenpuin wel degelijk een afvalstof. Dit blijkt overigens erg duidelijk uit de vaststellingen 
van de politie en de gevoegde foto's (stukken 3 en 8 tot en met 15). De politie stelde vast dat 
het een sluikstort betrof bestaande uit aarde met allerlei steenpuin. Dit bevond zich op de 
gelijkgrondse berm naast de rijbaan, over een lengte van 40 meter en met een breedte van 5 
meter; het lag op het openbaar domein. De aarde met steenpuin heeft daar ook lange tijd 
gelegen, tot de gemeente het verwijderde. 

Ten onrechte houdt de beklaagde voor dat de aarde met steenpuin een actief was voor de 
firma, als een t ijdelijk grondoverschot. Ook het feit dat het afvoeren van de grond door de 
beklaagde hangende de faling een misdrijf zou kunnen hebben uitgemaakt, houdt geen 
steek. Integendeel, de beklaagde moest een einde stellen aan het verzuim om de 
afvalstoffen te verwijderen, wat hij naliet. 

De omstandigheid dat enkel de beklaagde en niet de rechtspersoon voor wie hij handelde 
door het openbaar ministerie werd vervolgd, doet niets af aan de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid van de beklaagde, noch heeft dit enig gevolg voor de toerekening van 
de feiten ten aanzien van hem. 

5. De beklaagde pleegde de bewezen feiten als gedelegeerd bestuurder van de 
en voor rekening van deze rechtspersoon. 

Tot 30 jul i 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geiäentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
t itel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
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belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Gezien de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. 

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de 
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd. 

Gezien de bewezen feiten met (algemeen) opzet, dit is wetens en willens werden gepleegd, 
is er geen grond voor toepassing van de decumul van de strafrechtelijke 
verantwoordelijkheid tussen de rechtspersoon en de natuurlijke persoon door wiens 
optreden de rechtspersoon handelde. 

6. De bewezen feiten zijn als inbreuk op de artikelen 12, § 1 en 25, § 1, Materialendecreet, 
bij toepassing van artikel 68 Materialendecreet, strafbaar gesteld door artikel 16.6.3, § 1 
Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid met een gevangenisstraf van een maand tot vijf 
jaar en een geldboete van 100 euro tot 500.000 euro of met één van die straffen. 

Sluikstorten is strafbaar gesteld asociaal gedrag, waarbij de kosten voor afval op een ander 
persoon of de gemeenschap worden afgewenteld. Het leidt bovendien tot een aantasting en 
verloedering van de omgeving. De beklaagde pleegde de feiten bovendien bij de 
bedrijfsvoering van zijn toenmalige firma. Dit maakte een besparing uit, gezien deze 
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afvalstoffen anders legaal moesten verwijderd worden en hiervoor inspanningen moesten 
geleverd worden en kosten moesten worden gemaakt. Aldus handelde hij met een 
economisch motief. Het opleggen van een geldboete is dan ook passend en noodzakelijk om 
de beklaagde aan te zetten om voortaan de afvalstoffenreglementering na te leven. 

De hierna bepaalde geldboete zal de beklaagde niet sociaal declasseren of zijn sociale 
reclassering op onevenredige wijze schaden. Bovendien toont het strafregister van de 
beklaagde aan dat hij zich eerder ook al schuldig maakte aan asociale misdrijven. Aldus gaat 
het hof niet in op de, ondergeschikte, vraag van de beklaagde om de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling te gelasten. Dat de beklaagde ook gedelegeerd bestuurder is 
van een firma lnvest die werkt voor overheden en lokale besturen, is zonder 
relevantie voor de beoordeling van de straf. Uit niets volgt dat de opgelegde geldboete het 
gunnen van aanbestedingsopdrachten aan deze firma in gevaar zou brengen. 

Een uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf zou de beklaagde onvoldoende 
aansporen het plegen van dergelijke misdrijven niet als economisch valabel in overweging te 
nemen. Bovendien beantwoordt het betonen van mildheid door middel van dergelijke gunst 
niet aan de noodzaak tot maatschappelijke vergelding. 

De beklaagde pleegde het bewezen misdrijf na 31 december 2016, zodat het hof de 
geldboete verhoogt met 70 deciemen. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan 
tot het betalen van de opgelegde geldboete. 

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 
beta len 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 . 

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 
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 
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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 beklaagden elk tot betaling van 
de vermelde vergoeding die actueel 50,45 euro bedraagt. 

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 van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

8. Artikel 16.6.4 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid bepaalt: "Wie afvalstoffen 
achterlaat in strijd met de bepalingen van het decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materiaalkring/open en afvalstoffen, wordt door de strafrechter 
veroordeeld tot het inzamelen, vervoeren en verwerken ervan binnen een door hem 
vastgestelde termijn. 

Met behoud van de toepassing van de bepalingen in het eerste lid kan de veroordeelde 
worden verplicht tot terugbetaling van de kosten voor het inzamelen, vervoeren en 
verwerken van de afvalstoffen door de gemeente, door de Openbare 
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest of door het Vlaamse Gewest." 

Op 27 november 2018 werd het afval in opdracht van de gemeente opgekuist. De 
kosten bedroegen 10.285 euro. De burgemeester bevestigde dat de terugbetaling van de 
kosten werd gevraagd. Het hof veroordeelt de beklaagde tot de terugbetaling van deze 
kosten. 

9. De eerste rechter hield terecht de burgerlijke belangen aan. 

Dictum 

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, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 
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verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen enige telastlegging tot een 
geldboete van 2.000 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 16.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

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 
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 50,45 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 tweedel ijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 29,18 euro in eerste aanleg en 108,13 euro in 
beroep; 

veroordeelt de beklaagde tot terugbetaling aan de gemeente van 
10.285 euro voor de kosten van de verwijdering van de afvalstoffen. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10 %: 

Totaal: 

€ 29,18 

€ 30,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,30 

€ 98,30 
€ 9,83 

€ 108,13 

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 12 februari 2021 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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