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Not.nr. DE.63.H2.130085/16/BW47 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 3CJ.i . (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

2. t/m 4. nr. ( ... )(n iet in de zaak voor het hof) 

verdacht van: 

De eerste, ... 

A. 
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden 

Opzettelijk, 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 van het Decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 

gestort afval niet te hebben verwijderd in het bos langs de 

Te in de periode van 1 december 2015 tot en met 10 maart 2017 

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

De eerste, .. . 
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B. 
Opzettelijk de opgelegde best uurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
veiligheidsmaatregelen of de door de strafrechter opgelegde maatregelen niet te hebben 
uitgevoerd, betaa ld of te hebben genegeerd. 

meer bepaald: het besluit houdende bestuurlijke maatregelen BHBM.2016.0V.015 van het 
Agentschap voor Natuur en Bos van 25.05.2016 (stuk 23-25) niet te hebben uitgevoerd, 
namelij k: 

1. voor wat betreft de bestuurlijke maat regelen opgelegd onder punt 1 

Te op 1 augustus 2016 

2. voor wat betreft de bestuurlijke maatregelen opgelegd onder punten 2 en 3 

Te op niet nader te bepalen data in de periode tussen 25 mei 2016 en 10 maart 
2017 

Deze f eit en zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1§2,1 ° van het Decreet van 5 apr il 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

De eerste . ... 

c. 
BH samenhang 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg een inbreuk te hebben gepleegd op artikel 97 §2, 
meer bepaald punt 4 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, door zonder toest emming van de 
bosbeheerder noch machtiging van het Agentschap, in privé-bossen resten, vuilnis en afval, 
van welke aard ook, achter te hebben gelaten buiten de daartoe ter beschikking gest elde 
verzamelplaatsen, met uit zondering van houtafval en boomschors die achterblijven na een 
toegestane exploitatie; 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 
geboren te 

en 

meer bepaald: 

op 
geboren te 

wonende te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

op wonendete 
geboren te op 
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door onbekenden gestort afval niet te hebben verwijderd in het bos langs dE 

TE in de periode van 1 december 2015 tot en met 10 maart 2017 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1. § 1 al.l van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Vordering herstel 

Tevens gedagvaard voor wat betreft tenlastelegging A om, bij toepassing van artikel 16.6.4 
van het Decreet van 5 april1995 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 € 100 per dag bij niet naleving van deze veroordeling. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 24 september 2018 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

( ... ) 

1. 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A, 8 en C; 

De rechtbank GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van eerste 
beklaagde gedurende een proeftermijn van DRIE jaar, daar het feit niet van aard schijnt te 
zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en eerste 
beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van 
meer dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn om aan te nemen dat eerste 
beklaagde zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor hij werd schuldig verklaard niet meer 
zal schuldig maken. 

Bijdrage - vergoeding 
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Veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprich ting van een Begrat ingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012}. 

"' "' "' 

"' "' "' 

Kosten 

Veroordeelt eerste, tweede en vierde beklaagde hoofde/ijk tot de gerechtskosten, tot op 
heden begroot op de som van 56,24 euro, meer de betekeningskasten van huidig vonnis 
voor wat betreft vierde beklaagde. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

( ... ). 11 

1.2 Tegen dit vonnis werd door de beklaagde op 10 oktober 2019 hoger 
beroep ingesteld tegen "alle beschikkingen van het vonnis". 

Er werd tevens door de beklaagde op dezelfde griffie en op dezelfde datum 
een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend. 

1.3 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 10 januari 2020 in het Nederlands het 
openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

De beklaagde was niet aanwezig en werd hij ook niet vertegenwoordigd door 
een advocaat. Dienvolgens geschiedde de procedure voor het hof bij verstek. 

2. Artikel 203, §1, eerste lid Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het recht van hoger 
beroep vervalt indien de verklaring van hoger beroep niet gedaan is op de gr iffie van de 
rechtbank die het vonnis heeft gewezen, uiterlijk dertig dagen na de dag van de uitspraak en 
indien het vonnis bij verstek is gewezen, uiterlijk dertig dagen na de dag van de betekening 
ervan aan de veroordeelde partij of aan haar woonplaats. 
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..•. '" .. ·--·-- -------------------

De beklaagde deed op 10 oktober 2019 op de hiervoor vermelde griffie verklaring van hoger 
beroep tegen het op 24 september 2018 op tegenspraak gewezen vonnis, zodat zijn hoger 
beroep wegens laattijdigheid vervallen is. 

3. Het hof veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering in beroep, voor het 
openbaar ministerie begroot op 77,00 euro. 

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, 

Het hof, 
rechtsprekend bij verstek, 

verklaart het hoger beroep van de beklaagde vervallen; 

veroordeelt de beklaagdE tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 77,00 euro in beroep. 
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Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

€ 39,00 
€ 3,00 

€ 35,00 

€ 77,00 

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

en plaatsvervangend magistraat en in openbare rechtszitting 
van 21 februari 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in 
aanwezie-heid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

r PAGE 0 1-00001 581483-0007-0007-01-0 1-~ 

L 




