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Not.nr. GE.64.L6.004668/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr .. /Ji,44 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

. (RRN 

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

A. 

Opzettelij k, in strijd met de 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 het artikel 12, § 1 Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 

namelijk diverse afvalstoffen, zoals onder meer ijzeren rekken, kasten, afgedankt meubilair, 
plastic bakken, PMD (los en in zakken), AEEA, (afgedankte) gasflessen, glas, blikken, 
matrassen, kunststof, karton, flessen, huisvuil, schroot, oud serviesgoed, gloeilampen, 
afsluitingsdraad te hebben opgeslagen op het perceel te 

te in de periode van 4 oktober 2016 tot en met 16 februari 2017 (stuk 26). 

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

Vordering herstel: 
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Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 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 150 euro per dag bij niet 
naleving van deze veroordeling. 

* * * * 

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

"STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegging A, bewezen. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten tot 
een gevangenisstraf van 1 jaar en een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

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 tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro; 

Veroordeelt tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
28,46 euro, te vermeerderen met de kosten van betekening van het vonnis. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Dit verstekvonnis werd met toepassing van artikel 38, § 1 Gerechtelijk Wetboek 
betekend aan de beklaagde op 26 november 2018, waarna hij bij 
gerechtsdeurwaardersexploot van 11 december 2018 verzet aantekende. 

1.3 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 19 februari 2019 op verzet en andermaal bij verstek: 
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"STRAFRECHTELIJK 

Verklaart het verzet ongedaan. 

Veroordeelt de opposant tot de kosten van het verzet, ten bate van de Staat begroot op 55 
euro." 

1.4 Tegen dit verstekvonnis, dat met toepassing van artikel 38, § 1 Gerechtelijk Wetboek op 
30 april 2019 werd betekend aan (de woonst van) de beklaagde, stelde de beklaagde hoger 
beroep In door een verklaring op de griffie en de neerlegging van een grievenformulier, 
telkens op 20 mei 2019. Ook het openbaar ministerie stelde hoger beroep door een 
verklaring op de griffie en de neerlegging van een grievenformulier, allebei op 21 mei 2019. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 19 juni 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
met kantoor te 

bijgestaan door meester 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

advocaat 

advocaat-

2. De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 19 februari 2019 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. De beroepen werden immers ingesteld binnen de dertig dagen nadat het 
vonnis van 19 februari 2019 op 30 april 2019 werd betekend aan de beklaagde. 

Een verzoekschrift met de beroepsgrieven zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 
Strafvordering is in deze zaak niet aan de orde, nu het beroepen vonnis van 19 februari 2019 
zich ertoe beperkt het verzet van de beklaagde tegen het vonnis van 16 oktober 2018 
ongedaan te verklaren. Artikel 187, § 9, Wetboek van Strafvordering houdt immers in dat 
het hoger beroep tegen een vonnis waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard, van 
rechtswege het geschil in zijn geheel ter beoordeling voorlegt aan de appelrechter, met als 
enige beperking de relatieve werking van het verzet. Hieruit volgt dat artikel 204 Wetboek 
van Strafvordering geen toepassing vindt in zoverre het hoger beroep het bij het 
verstekvonnis beoordeelde geschil beoogt, zodat de appellant niet moet preciseren welke 
zijn grieven zijn tegen dat vonnis zoals in dat artikel bepaald. 

Het hof slaat dan ook geen acht op de door de beklaagde en het openbaar ministerie 
ingediende grievenformulieren. 

3. De feiten werden in het vonnis van 16 oktober 2018 correct samengevat als volgt: 

"4. Via de gemeente wordt de lokale politie in kennis gesteld van de opslag van grote 
hoeveelheden diverse afvalstoffen zonder vergunning op een perceel te 
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dat eigendom is van de Vroeger werd daar het café 
uitgebaat. De aldaar gelegen woning met koer en tuin wordt gehuurd door 

de beklaagde. Tijdens een nazicht op 4 oktober 2016 kon worden vastgesteld dat de koer vol 
met afvalstoffen ligt, i.e. ijzeren rekken en kasten, afgedankt meubllair, plastiek bakken, PMD 
(los en in zakken), AEEA, (afgedankte) gasflessen (mogelijks butaan of propaan), glas, blikken, 

. matrassen, kunststof, karton, flessen, huisvuil, schroot, oud serviesgoed, gloeilampen, 
afslultingsdraad enz. Op het terrein naast de woning worden eveneens diverse afvalstoffen 
aangetroffen (plastiek bakken, hout, enz.) (p. 11-14 strafdossier). Buurtbewoners maken 
gewag van ongedierte. 

5. De beklaagde werd diverse malen uitgenodigd voor verhoor (zowel schriftelijk als 
telefonisch), maar negeerde deze. 

6. Op 16 februari 2017 diende de lokale politie zich eveneens naar voornoemde woning te 
begeven in het kader van een controle op het verbod tot het houden van dieren in hoofde van 
de beklaagde. Op de oprit van het pand lag toen nog steeds een massa aan vuil. Het pand 
dient betreden te worden via de achterdeur. Om de achterdeur te bereiken moet een 
doorgang worden gevolgd van 50 cm breed langsheen allerhande huisvuil, een 
aanhangwagen, plastiekzakken met lege {bier)blikken, gasflessen, oud voedsel e.d." 

4. In datzelfde vonnis van 16 oktober 2018 werd de beklaagde schuldig verklaard aan de 
telastlegging A op grond van de volgende overwegingen: 

"7. Volgens artikel 12 § 1 VLAREMA is het verboden afvalstoffen achter te laten of te beheren 
in strijd met de voorschriften van het decreet of de uitvoeringsbesluiten ervan. Uit de diverse 
materiële vaststellingen in het strafdossier is gebleken dat hierop een inbreuk 
heeft begaan. 

De rechtbank is dan ook van oordeel dat de tenlastelegging A in hoofde van 
bewezen is." 

Het hof treedt deze overwegingen bij en maakt deze tot de zijne, met dien verstande dat het 
verbod om afvalstoffen achter te laten of te beheren, anders dan de eerste rechter 
vermeldde, niet is voorzien door artikel 12, § 1 Vlarema, maar door artikel 12, § 1 
Materialendecreet. 

Op de rechtszitting voor het hof van 19 juni 2020 betwistte de beklaagde zijn schuld aan de 
telastlegging trouwens niet. 

5. De beklaagde sloeg grote hoeveelheden afval op in en rond zijn woning en zorgde zo voor 
grote overlast voor de buurtbewoners, onder meer doordat het opgeslagen afval ongedierte 
zoals ratten aantrok. 

De beklaagde is niet aan zijn proefstuk toe wat betreft inbreuken op de 
afvalstoffenwetgeving. Hij werd hiervoor al twee keer veroordeeld, maar dit weerhield hem 
er niet van om de feiten in voorliggend dossier te plegen. Daarnaast werd hij al verschillende 
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keren veroordeeld voor eerlijkheidsmisdrijven, inbreuken op de wetgeving inzake de 
dierenbescherming en misdrijven in het verkeer (waaronder meermaals het sturen in 
geïntoxiceerde toestand). Hij kan geen gewoon uitstel meer genieten. 

Het hof is van oordeel dat het opleggen van de hierna bepaalde, effectieve geldboete 
passend en noodzakelijk is als maatschappelijke vergelding, om blijk te geven van de 
maatschappelijke afkeuring voor de feiten en om de beklaagde ertoe aan te zetten voortaan 
geen misdrijven meer te plegen. Het is volgens het hof niet opportuun om de beklaagde een 
gevangenisstraf op te leggen. 

Bij het bepalen van de omvang van de geldboete houdt het hof in het voordeel van de 
beklaagde rekening met het feit dat hij op de rechtszitting van 19 juni 2020 aannemelijk 
maakte dat hij de woning ondertussen heeft verkocht en nu in een appartement woont. Hij 
werd immers gedagvaard op een ander adres dan het adres waar het misdrijf werd 
vastgesteld. De woning waarin en waarrond het afval werd opgeslagen, werd volledig 
opgeruimd. Hij is gepensioneerd en heeft een beperkt inkomen van 1.134 euro per maand. 

Nu de feiten werden gepleegd deels voor 1 januari 2017 en deels na 31 december 2016, 
moet de geldboete met 70 deciemen worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan 
om de geldboete te betalen. 

7. Het openbaar ministerie vordert de veroordeling van de beklaagde tot het verwijderen 
van het achtergelaten afval binnen een door het hof te bepalen termijn, onder verbeurte 
van een dwangsom, met toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Zoals hoger gezegd maakte de beklaagde aannemelijk dat hij de woning waarin en waarrond 
hij het afval verzamelde, heeft verkocht en nu in een appartement woont. Hij maakte 
eveneens aannemelijk dat alle afval werd verwijderd, zodat het niet opportuun is de 
beklaagde nog te veroordelen tot het verwijderen van het afval onder verbeurte van een 
dwangsom. 

8. De beklaagde is gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. Hierin zijn ook de kosten van het verzet 
in eerste aanleg begrepen, nu het verstek louter aan de beklaagde te wijten was. 

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 
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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 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde(n) (elk) tot betaling 
van de vermelde vergoeding van 50 euro. 

Nu de beklaagde bewijst dat hij de juridische tweedelijnsbijstand geniet, is hij de bijdrage 
van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand niet verschuldigd 
(artikel 4, § 3 Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand). 

9. Met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering houdt het 
hof de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, de in de telastlegging 
aangehaalde artikelen en 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 hoger beroepen tegen het vonnis van 19 februari 2019 van de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, ontvankelij k; 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten van de telastlegging A; 
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veroordeelt de beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 500 euro, 
verhoogd met 70 deciemen tot 4.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van een 
maand en vijftien dagen; 

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 50,00 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie op 28,46 euro en 152,94 euro in eerste aanleg en 88,33 euro in 
beroep; 

houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 
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Kosten eerste aanleg verstek: 
Dagvaarding: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten eerste aanleg verzet: 
Bet. verstekvonnis 16.10.18: 

Bet. verstekvonnis 19.02.19: 

Reg. verzet: 

+ 10 %: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl. : 

Dagv. bekl.: 

+10 %: 

Totaal: 

€ 25,87 
€ 2,59 

€28,46 

€ 24,00 
€ 26,52 
€ 26,52 
€ 12,00 
€ 50,00 

€ 139,04 
€ 13,90 

€ 152,94 

€ 12,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 27,30 

€ 80,30 
€8,03 

€ 88,33 

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

en en in openbare rechtszitting van 18 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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