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HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

1. 

geboren te op 

van Poolse nationaliteit, 

ter zitting niet verschenen en niet vertegenwoordigd 

TENLASTELEGGINGEN 

De procureur vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader in de zin van artikel 66 van 

het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning 

afvalstoffen te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, meer bepaald in strijd met 

artikel 12 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van 

afvalstoffen, sedert 01.06.2012 in strijd met artikelen 12 en 69 van het Decreet van 

23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 

namelijk sluikstorten van 5 plastieken zakken inhoudende allerlei huishoudelijke afvalstoffen 

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 

op 16 november 2018 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie. 

Beklaagde, alhoewel behoorlijk gedagvaard, verscheen niet ter zitting van 05.11. 2019, noch 

in persoon, noch bij wijze van vertegenwoordiging. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd wegens het sluikstorten van 5 plastic zakken met huishoudelijk 

afval. 
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De schuld van beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten, zoals in de dagvaarding 

omschreven, wordt naar eis van recht bewezen door de onderzoeksresultaten verzameld 

tijdens het opsporingsonderzoek en tijdens het ter zitting gevoerde onderzoek, inzonderheid 

door de vaststellingen van de onderzoekers, met name de documenten op naam van 

beklaagde welke zich tussen het afval bevonden; en de afstand tussen de stortplaats en de 

toenmalige woning van beklaagde. 

De feiten zijn ten genoegen van recht bewezen gelet op de stukken van het strafdossier en 

het onderzoek ter terechtzitting. 

De feiten zijn ernstig, gelet op de wijze waarop ze gepleegd werden en de impact welke zij 

veroorzaakten op de omgeving. 

Voor het bepalen van de hierna vermelde hoofd- en bijkomende straffen en strafmaten, houdt 

de rechtbank rekening met 

de aard en de ernst van de feiten, 

de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden, 

het gunstig strafrechtelijk verleden van beklaagde. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 186, 194, 197; 

Strafwetboek art. 25, 38, 40; 

Wet 05.03.1952 art.1 Wet 25.12.2016 art. 59 

Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door KB. 31.10. 2005 

art. 1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.1; 

KB. 28.12.1950 art. 91 al.2, gewijzigd bij art. 1KB. 13.11.2012; 

Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 

Art. 4 Vt.S.V. 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist bij verstek. 

OP STRAFGEBIED 
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Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlaste gelegde feiten zoals in de dagvaarding 

omschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 250,00 euro, door verhoging 

met 70 opdeciemen (vermenigvuldiging met 8}, gebracht wordt op 2.000,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 60 dagen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, een 

bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 

K.B. van 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 

54,76 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op de 

som van 227,70 euro, doch niet inbegrepen de kosten van betekening van huidig vonnis, welke 

eveneens door de veroordeelde dienen gedragen te worden. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 03 december 2019 door de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 13D kamer, samengesteld uit : 

De heer ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van mevro� _.gr1ffier hvd. 




