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Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdeling Hasselt -

TENLASTELEGGINGEN 

HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

1. 

geboren te op 

ingeschreven te 

van Belgische nationaliteit 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

advocaat bij de balie van 

- p. 2 

loco mr. 

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

het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

A 

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. 

(Artikel 12§1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 

materialenkringlopen en afvalstoffen juncto artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) 

1 

Te op 20 maart 2016 

allerlei huishoudelijk afval 

2 

Te op 28 maart 2016 

allerlei huishoudelijk afval 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

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

Ministerie en de beklaagde. 
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd wegens het sluikstorten van allerlei huishoudelijk afval op 2 

verschillende plaatsen op 20 en 28.03.2016. 

De schuld van beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten Al en A2, 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 : 

De beelden van de wildcamera voor wat betreft de feiten op 20.03.2016, 

de vaststellingen van de onderzoekers ingevolge het onderzoek van de aangetroffen afvalstoffen, 

de aan beklaagde toewijsbare voorwerpen die zich tussen het afval bevonden, en 

de hiermee overeenstemmende verklaringen van beklaagde. 

Beklaagde betwistte overigens zijn schuld niet ter zitting. 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 en het milieu. 

*** 

Aangezien al de lastens beklaagde bewezen verklaarde feiten door een eendaadse samenloop 

verbonden zijn dan wel de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde 

misdadig opzet, wordt hoofdens al deze feiten samen in toepassing van artikel 65 SW slechts één 

bestraffing, te weten de zwaarste, uitgesproken. 

Ter zitting van 04.06.2019 verzocht beklaagde - bij monde van zijn raadsman - om de toekenning 

aan hem van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling als bedoeld in de wet van 29 

juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een buitengewone gunst; als hebbende 

een uitzonderlijk karakter dient zij derhalve van een uitzonderlijke toepassing te blijven. 

Opschorting strekt ertoe de reclassering te bevorderen en te voorkomen dat een veroordelende 

maatregel, buiten haar normalerwijze te voorziene gevolgen en onder andere door de eraan 

verbonden publiciteit, voor de beklaagde een onevenredige sociaal-ekonomische deklassering 

zou meebrengen. 

De bewijselementen waarover de rechtbank thans beschikt laten echter niet toe te besluiten dat 

in casu de uitspraak van de hiernavolgende veroordeling een gevaar voor een onevenredige 

sociaal-ekonomische deklassering van beklaagde zou inhouden, zodat het voorliggende verzoek 

van beklaagde om hem het voordeel van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 

toe te staan, ongegrond voorkomt. 
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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, 

de egoïstische ingesteldheid van beklaagde waarvan zijn gedrag blijk geeft, 

het strafrechtelijk verleden van beklaagde en zijn houding ten aanzien van de feiten, 

het gegeven dat beklaagde door zijn nalatigheid geen gebruik heeft kunnen maken 

van een alternatieve afhandeling van de strafvordering door bemiddeling in 

strafzaken. 

TOEGEPASTE WEITEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 185, 194, 197; 

Strafwetboek art. 25, 38, 40, 65; 

Wet 05.03.1952 art.1 Wet 28.12.2011 art. 2 

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. 1 KB. 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 op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlaste gelegde feiten Al en A2 zoals in de dagvaarding 

omschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor deze vermengde feiten tot een gevangenisstraf van 1 maand 

en een geldboete van 350 euro, door verhoging met 50 opdeciemen (vermenigvuldiging met 

6), gebracht wordt op 2100,00 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 75 dagen. 
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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 29,17 euro. 

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 05 augustus 2019 door de rechtbank van 

eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 130 kamer, samengesteld uit : 

De heer ondervoorzitter, alleenzetelend rechter, 

in aanwezigheid van het openbaar ministerie, 

met bijstand van de heer griffier. 




