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Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt -

TENLASTELEGGINGEN 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BURGERLIJKE PARTIJ 

1. 

met maatschappelijke zetel te 

met KBO nummer 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie van 

EN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

1. 

geboren te 00 

ingeschreven te 

van Belgische nationaliteit, 

ter zitting bijgestaan door mr. 

van 

·p. 2 j 

loco mr. 

advocaat bij de balie 

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 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, strafbaar gesteld door 

artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 

bepalingen inzake milieubeleid, 

Te tussen 1 februari 2018 en 2 februari 2018, meermaals, in meerdere malen op 

niet nader bepaalde data 

ten nadele van 

weergegeven in PV 

het storten van allerlei afvalstoffen zoals fotografisch 
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PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

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

Ministerie, de beklaagde en de burgerlijke partij. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd wegens het sluikstorten van allerlei afvalstoffen in een 

bouwcontainer, geplaatst aan de woning op de 

Niet betwist is dat een verpakkingsdoosje van een smartphone van beklaagde zich in de 

bewuste container bevond. 

Er werd geen onderzoek ter plaatse uitgevoerd, ter verificatie van de andere 

voorwerpen/afvalstoffen welke zich in de container bevonden, er werden geen getuigen 

verhoord in de loop van het onderzoek of een buurtonderzoek ingesteld. 

De rechtbank stelt vast dat de verklaringen van de burgerlijke partij niet konsekwent zijn met 

de overgelegde stukken. Volgens de overgelegde factuur werd de container geleverd op 

05.02.2018 en bedroeg de huurprijs750,00 euro excl. Btw. Dhr. deed aangifte op 

02.02.2018 en beweerde dat de huurprijs van de container tussen 1.200,00 euro en 1.500,00 

euro bedroeg. 

De mogelijke verklaring van beklaagde over het aantreffen van het bewuste doosje in de 

container is niet van alle waarschijnlijkheid ontbloot. 

Er is derhalve twijfel omtrent de schuld van beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten, 

deze twijfel speelt in het voordeel van beklaagde zodat hij wordt vrijgesproken. 

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

Ingevolge de vrijspraak van beklaagde is de rechtbank niet bevoegd om kennis te nemen van 

de vordering tot schadevergoeding door de burgerlijke partij tegen 

beklaagde gesteld. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 185, 191, 197; 

Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41 
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De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 

aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

Spreekt beklaagde vrij van de hem ten laste gelegde feiten. 

Laat de kosten ten laste van de Belgische Staat. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de burgerlijke vordering van de 

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 mevrouw griffier hvd. 




