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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

004391 

geboren te JP 
van Belgische nationaliteit 
wonende te 

, RRN 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 
loco Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

advocaat te 
advocaat te 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

A. 

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

afvalstoffen te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, te weten, afvalstoffen te 
hebben achtergelaten of beheerd in strijd met de voorschriften van het Decreet van 23 
december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
of de uitvoeringsbesluiten ervan, namelijk 

Meer bepaald in strijd met artikel 12 §1 van het het Decreet van 23 december 2011 

betreffende het duurzaam beheer van materialen kringlopen en afvalstoffen, 

Namelijk ingevolge het langdurig opstapelen van grote hoeveelheden afval in de tuin van 
zijn woning aan de te , onder meer oude koeltogen, oude metalen, 
afgedankte professionele friteuses, afgedankte gasfornuizen, microgolfovens, oude 
meubels, houtafval, blauwe PMD-afvalzakken, losse fracties huishoudelijk restafval, 

gasflessen, oude fietsen, autobanden, oud ijzer, oude huishoudtoestellen, voertuîgwrakken, 
afgedankte caravans, afgedankte meubels, PVC-buizen, hout<1fval, afgedankte fietsen en 
autobanden zonder regelmatige afvoer 

De feiten, voor zover gepleegd voor 1 juni 2012, maken een inbreuk uit op artikel 12 van het 
Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Te in de periode van 4 maart 2010 tot en met 18 september 2018 
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B. 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd 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 artikel 12§1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende 
het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen en artikel 5.2.5.2 van het 
Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 
reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet te hebben opgeslagen conform de 
voorschriften van voormeld artikel 5.2.5.2, 

namelijk: opslag van afgedankte koelinstallaties, professionele friteuses en microgolfovens 
op een niet-verharde ondergrond en zonder enige weerbestendige afdekking en zonder 
enige bescherming tegen lekken van koelvloeistoffen. 

De feiten, voor zover gepleegd voor 1 juni 2012, maken een inbreuk uit op artikel 12 van het 
Decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

in de periode van 4 maart 2010 tot en met 18 september 2018 

tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het 
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 termijn van 3 maanden na het in kracht van gewijsde treden van de 
veroordeling, onder verbeurte van een dwangsom van€ 50 per dag bij niet naleving van 
deze veroordeling. 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De reçhtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 
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BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op het Decreet betreffende het duurzaam beheer 
van materialenkringlopen en afvalstoffen. 

Naar aanleiding van vaststellingen van de Lokale Toezichthouder van de Milieudienst te 
bleek dat beklaagde aan zijn woning te heel veel afval had opgeslagen. 

Het ging om allerhande afgedankte meubels, friteuses, gasflessen, microgolfoveM en 

zomeer zoals opgenomen in de dagvaarding. 

Beklaagde bekende de feiten en beloofde op te ruimen. Ter zitting wordt verwezen naar de 

achterliggende omstandigheden met betrekking tot het afbranden van zijn frituur en zijn 
ongeval. Hij brengt stavingsstukken bij van de opkuis, 

Op grond van de vaststellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's en de verklaring en 
bekentenis v;m bekl<I<Igde, <Icht de rechtbank de feiten A en B lastens beklaagde bewezen. 

Strafmaat 

De feiten getuigen van weinig respect voor het leefmilieu en de opgelegde 
reglementeringen terzake. 
Bovendien wordt om louter winstbejag op illegale wijze het reguliere afvalstoffenbeheer 

ernstige schade toegebracht. 
De feiten hebben een negatieve weerslag op het openbaar leven en veroorzaken veel 

overlast voor de buurt. 

Rekening houdend met de aard der feiten en de persoonlijk situatie van beklaagde en naar 
de huidige situatie waarbij toch reeds bijna alles is opgekuist, wordt de navolgende straf 
opgelegd met uitstel. 

De feiten van de tenlasteleggingen A en B vermengen zich in hoofde van beklaagde als 

zijnde gepleegd met éénzelfde strafbaar opzet. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 

misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 2003; 
de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 

17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 
euro, 
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artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 
Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, 
artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen, zoals aangehaald in de voormelde 
tenlasteleggingen A en B, 

artikel 1, 8 der wet van 29 juni 1964 
en bij toepassing van de artikelen 38, 40, 65, 66, 99bis van het Strafwetboek. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B vermengd: 

tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 
vanaf heden wat betreft deze geldboete. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling 
binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 45 dagen. 

Veroordeelt tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de 
achtergelaten afvalstoffen binnen een termijn van 3 maanden na het in kracht van gewijsde 
treden van de veroordeling, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag bij 
niet naleving van deze veroordeling, conform artikel 16.6.4 van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
53,58 EUR. 

- een bijdrage van l maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 
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Veroordeelt tot betaling van de kosten van de strafvordering en 

begroot deze in hoofde van beklaagde op 28,71 EUR. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 juni 2019 door de 
voorzitter, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

, rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier 




