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Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt 

TENLASTELEGGINGEN 

HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDE 

1 .  

geboren op 

ingeschreven te 

van Bulgaarse nationaliteit, 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

balie van 

- p. 2 

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

artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

advocaat bij de 

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 1 2  § 1 van het Decreet van 23 december 2011 

betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 

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

beheer van materialen kringlopen en afvalstoffen juncto artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het 

Decreet van 5 april 1 995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid) 

Te 

datum 

tussen 1 maart 2018 en 7 maart 2018, op een niet nader te bepalen 

twee afvalzakken (zonder gemeentelogo) inhoudende divers afval te hebben achtergelaten 

in de 

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. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd wegens het achterlaten van afvalstoffen, nl. enkele plastic zakken 

met diverse inhoud naast een glasbak in de te 
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De schuld van beklaagde aan de haar 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 : 

de vaststellingen van de onderzoekers op 06.03.2018, en 

de inhoud van de zakken en meer bepaald een postkaartje met de naam van beklaagde als 

bestemmeling. 

Beklaagde betwistte overigens haar 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 impact welke zij veroorzaakten op de omgeving en het 

welbehagen van de gemeenschap. 

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 strafrechtelijk verleden van beklaagde en haar houding ten aanzien van de feiten. 

Gelet op haar schuldinzicht en haar persoonlijke situatie kan aan beklaagde voor wat betreft 

Yi van de geldboete de genademaatregel van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de 

straf worden toegekend. 

Dit moet haar toelaten om zich in de toekomst van dergelijk a-sociaal, 

maatschappijverstorend gedrag te onthouden. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 

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

Strafwetboek art. 25, 38, 40; 

Wet 29.06.1964 art. 8§1; 

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. 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; 
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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 

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

omschreven. 

Veroordeelt beklaagde voor deze feiten tot een geldboete van 120,00 euro, door verhoging 

met 70 opdeciemen (vermenigvuldiging met 8}, gebracht wordt op 960,00 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 30 dagen. 

En aangezien het niet bewezen is dat de veroordeelde reeds een veroordeling heeft ondergaan 

tot een criminele straf of tot een correctionele hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf 

maanden en men mag hopen dat zij zich aan dergelijke misdrijven niet meer zal schuldig maken, 

er toepassing mag gedaan worden van artikel 8 van de wet 29 juni 1964. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis wordt uitgesteld gedurende een termijn van 2 jaar 

voor wat betreft : 1/2 van de geldboete. 

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 29,82 euro. 
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OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 1 5  juni 1 935. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 29 oktober 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 de heer griffier. 




