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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

004393 
l 

geboren te op 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 

, RRN 

beklaagde, bijgestaan door Meester 
Meester advocaat te 

advocaat te 

· 2 KBO 
U U 4 3 9 4 met maatschappelijke zetel gevestigd te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 
Antwerpen Meester advocaat te 

En inzake : 

de Wooninspecteur bevoegd voor de provincie Antwerpen 

advocaat te 

004395 met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen , Lange Kiev itstraat 111-

113 bus 56 

- eiser in herstel -

vrijwillig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Meester , 

advocaat te 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

A, Op de percelen aldaar gelegen 
gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

eigendom van 

ingevolge akte verleden op 

IKBOnr. 1, 
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hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning, hetzij na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, 

hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben 
uitgevoerd, gelegen in agrarisch gebied, 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1" en 3" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Orde ning, 

artikel 4.2.1.5' a): het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond 

voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, 
materieel of afval, 

namelijk het opslaan van afgedankte voertuigen volgeladen met afval en AEEA, 

gevaarlijke afvalstoffen waaronder autobatterijen, autobanden, gebroken 

eternitplaten, blauwe vaten met toxische stoffen en allerhande afval en materiaal, 
ondermeer ook in de varkensstallen; 

Van 22 mei 2015 tot minstens 3 mei 2018,de eerste en de tweede. 

B. óp2ettelijk, 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 materialen kringlopen en afvalstoffen, 

namelijk 

1. het verbranden van allerlei afval, waaronder plastiek, 

ll. het onderwerken van afvalstoffen, waaronder plastiek, steenpuin en betonnen blokken; 

Op 22 mei 2015,de eerste en de tweede. 

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 

c. Opzettelijk, in strijd met de wettelijke bepalingen 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 artikel 13 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 

betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, en artikel 
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6.1.3.1. eerste lid 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, 

als inzamelaar, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op beroepsmatige basis 

afvalstoffen verzamelt, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van 

afvalstoffen, en om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie, of als 
afvalstoffenhandelaar, zijnde elke onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het 
aankopen en vervolgens verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de 

afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben, of als afvalstoffenmakelaar, zijnde elke 

onderneming die ten behoeve van anderen de verwijdering of de nuttige toepassing van 
afvalstoffen organiseert, met inbegrip van makelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun 
bezit hebben, en waarvan de afvalstoffen vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden 
getransporteerd, niet beschikt te hebben over een registratie als inzamelaar, 
afvalstoffenhandelaar of afvalstoffenmakelaar, 

namelijk 57.566 kg metaalafval, AEEA en afgedankte gedepolueerde voertuigen te hebben 
ingezameld en aangeboden bij afvalstoffenhandelaar, zonder te beschikken over een 
registratie als inzamelaar; 

Van 21 oktober 2011 tot 6 juli 2016,de eerste en de tweede, 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld overeenkomstig artikel 16.6.3.§l eerste lid van het 

Decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid dd. 5 april 1995; 

D. Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 

als persoon die een woning ter beschikking stelt, een woongelegenheid die niet voldoet aan 
de vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

namelijk hierna vermelde woningen in het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd 

met een oppervlakte van 
eigendom van 
bij akte verleden op 

een eengezinswoning aan 
kinderen en 

oktober 2017, de eerste, 

( ' te ) en haar twee 
, van minstens 1 oktober 2015 tot 31 
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De eerste en de tweede verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 
3" en/of 43 bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere 
verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen berekend op 8. 197,62 Euro (stuk ) en de 
eerste verdachte wegens de tenlastelegging D tot 24 maanden x 700 Euro, hetzij 16.800 
Euro . 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van dd. nr 

PROCEDURE 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Er zijn geen tegenstrijdigheden tussen eerste en tweede beklaagde zodat de aanstelling van 

een lasthebber ad hoc zich niet opdringt. 

Ter zitting bevestigt de Wooninspecteur dat de herstelvordering van 24 juli 2017, zonder 
voorwerp is met betrekking tot de eensgezinswoning te aan de 

Beklaagden worden vervolgd voor inbreuken op de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening en 
op het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, 
(tenlasteleggingen A, Ben C). 

Eerste beklaagde wordt bijkomend vervolgd voor een inbreuk op de Vlaamse Wooncode 
(tenlastelegging D). 

1) Op 22 mei 2015 stelde de verbalisanten van de Politie vast dat op het 
terrein aan de te en eigendom van tweede beklaagde een 7-
tal afgedankte voertuigen, ook volgeladen met afval en AEEA waren opgeslagen, 

In de aanwezige varkensstallen was allerhande rommel opgeslagen. 

�r stonden afgedankte wasn1achines en ijskasten. (st.129, 130, st. 126-128, blauwe kaft 3). 
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Tevens stelde men vast dat er plastiek en ander afval verbrand werd. Er was ook opslag van 
autobanden, gebroken eternitplaten, autobatterijen. 

Beklaagden hadden voor deze activiteiten geen stedenbouwkundige vergunning en 

beschikten als inzamelaar niet over een registratie. 

Eerste beklaagde voert aan dat het om een uit de hand gelopen hobby gaat. 

Hij wou de herbruikbare goederen verschepen naar Ghana. Hij verklaarde aan de 

verbalisanten dat hij alles zou opruimen 

De Stedebouwkundig Inspecteur nam op 3 augustus 2017 een herstelvordering door herstel 
in de oorspronkelijke staat enerzijds en staking van het strijdig gebruik anderzijds. 

Deze vordering kreeg op 21 september 2017 gunstig advies van de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid (st.187-181). 

De functiewijziging is strijdig met het agrarisch karakter van het perceel. 

Bij controle op 3 mei 2018 bleek dat beklaagden nog geen volledig herstel hadden 

doorgevoerd. 

Thans ter zitting brengen zij foto's bij waaruit blijkt dat de toestand geregulariseerd zou zijn. 

Beklaagden verwijzen naar de vrijstelling van vergunning en menen dat er geen sprake was 

van een professionele activiteit. 

De rechtbank weerhoudt hun stelling terzake niet. 

Uit de vaststellingen van de verbalisanten, de gevoegde foto's en uit de eigen verklaringen 
van eerste beklaagde blijkt wel deglijk dat de opslag van de goederen niet tijdelijk was 
gezien het gewoon gebruik voor het verschepen van bruikbare goederen naar Ghana. 

De herstelvordering van de Stedenbouwkundig Inspecteur is dan ook niet kennelijk 
onredelijk en is ingegeven door de vereiste van een goede ruimtelijke ordening, gezien de 

ligging van het perceel in agrarisch gebied wat landschappelijk waardevol is. 

Derhalve dient de vordering te worden toegekend. 

De lasten voor beklaagden zijn niet onevenredig met het voordeel van de ruimtelijke 
ordening. 

Bovendien beweren beklaagden dat eraan voldaan werd. 
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De termijn voor het uitvoeren wordt bepaald op 6 maanden na het in kracht van gewijsde 

gaan van onderhavig vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag 
vertraging vermits dit het middel blijkt om het herstel te bekomen. 

De rechtbank benadrukt dat de feiten onder tenlasteleggingen A, B en C aan beide 

beklaagden kunnen worden toegerekend. 

De feiten werden immers wetens en willens gepleegd binnen het kader van de 

rechtspersoon en houden intrinsiek verband met de verwezenlijking van het doel van de 
vennootschap (HvB Antw. 26/10/2011 en 30/1/2013, HvB 21/01/2018, onuitgeg.), 

Middels de uitbating genoten alle beklaagden inkomsten. 

Aan de rechtspersoon kan een gebrekkige interne organisatie worden verweten, waardoor 
de voorwaarden worden gecreëerd die het misdrijf mogelijk maakten. Door niet op te 
treden heeft zij wetens en willens een misdrijf gedoogd en wordt zij als mededader aan het 

misdrijf beschouwd. 

Het blijkt niet dat de rechtspersoon zich tegen het optreden van de verantwoordelijke 
binnen de vennootschap heeft verzet of maatregelen heeft genomen om bepaalde 

handelingen en inbreuken te vermijden (Cass. 22 mei 2012, P. 11.1723 N/19 en Cass. 3 
maart 2015, P.13.1261.N/1). Integendeel, de rechtspersoon wordt gebruikt om de 

inbreuken mogelijk te maken. Dit blijkt uit de feitelijke omstandigheden van de zaak. Het 

handelen van de natuurlijke persoon vloeit voort uit het gedrag van de vennootschap. Het 
betreft een eigen sc:huldpatroon van de rechtspersoon. Er is dus wel degelijk een eigen 
strafrechtelijk toerekenbaar schuldverwijt. 

Er werd gekozen voor een bedrijfsvoering waarbij aan de naleving van de 
hierbovenvermelde regelgeving geen aandacht werd besteed (HvB Antw. 21/01/2018 

onuitgeg. ). 

Beide beklaagden hadden de mogelijkheid om beslissingen te nemen om inbreuken te 

vermijden. Nalatigheid staat in causaal verband met de inbreuken. Zowel zaakvoerders als 
rechtspersoon dragen een eindverantwoordelijkheid. 
Zij handelden vrijwillig, bewust en zonder enige dwang. Dit geldt voor zowel opzettelijke als 

voor onachtzaamheidsmisdrijven (Cass, 4 febru<1ri 2014, P.12.1757.N.1 en HvB Antw, 21 
januari 2018, onuitgeg.). 

De rechtbank meent verder ook dat beklaagden zelf een actieve informatieplicht hebben, 
zodat zijzelf zich ervan moeten vergewissen of de opslag van de materialen op 

reglementaire wijze kon gebeuren en dienden de noodzaak van een vergunning en 
registratie te onderzoeken. Onwetendheid maakt geen verschoning uit, zeker niet gezien 
eerste beklaagde een gelijkaardige voorgaande heeft. 

Op grond van de gegevens in het strafdossier acht de rechtbank de feiten A, Ben C l<1stens 

eerste en tweede beklaagde bewezen. 
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Het openbaar ministerie vordert de verbeuring van 8.197,62 euro lastens eerste en tweede 

beklaagde (st. 247 kaft 3) voor het illegaal bekomen vermogensvoordeel voor de uitbating 
door beklaagden zonder vergunning en registratie. 

De rechtbank bepaalt dit bedrag in billijkheid op 4000 euro. 

2) Naar aanleiding van een kwaliteitsonderzoek voor een woning die eveneens gelegen is 
aan de te en eigendom is van een vennootschap de 

waarvan eerste beklaagde bestuurder is, (st.114, blauwe kaft 2), bleek dat deze 
woning niet voldeed aan de vereiste woonkwallteitsnormen. 
Er was gevaar voor electrocutie, ontploffing en CO-vergiftiging (st.87, kaft 2). 
Op 24 juli 2017 nam de Wooninspecteur een herstelvordering. 
Aan deze herstelvordering werd voldaan, wat ook bleek uit de controle op 3 mei 2018 en op 

9 januari 2019 door de Woon inspecteur en bevestigd wordt door de Wooninspecteur ter 
zitting van 25 februari 2019. 

Eerste beklaagde benadrukt dat hij de woning enkel tijdelijk ter beschikking stelde en te 
goeder trouw onderdak verleende aan het gezin 

Het gezin betaalde ook geen huurgelden en diende via de Vrederechter te worden uitgezet. 

De rechtbank benadrukt evenwel dat eerste beklaagde de woning zelfs niet tijdelijk ter 
beschikking mocht stellen. 

De rechtbank verwijst naar het gevoegde technisch verslag, de vaststellingen van de 
verbalisanten, de gevoegde foto's in het strafdossier, waaruit duidelijk blijkt dat de woning 
van eerste beklaagde niet voldeed aan de vereiste kwaliteitsnormen . 

Er was een advies tot onbewoonbaarheid. 

Beklaagde was niet in het bezit van een geldig conformiteitsattest en mocht derhalve de 
woning niet verhuren. 

De rechtbank acht de tenlastelegging D lastens eerste beklaagde bewezen. 

De vordering tot verbeuring vim de huurgelden cfr. artikel 43 bis Sw. wordt ingewilligd. 

De woning van eerste beklaagde was ongeschikt en onbewoonbaar en eerste beklaagde had 

geen geldig conformiteitsattest, zodat de verhuur illegaal was en de huurinkomsten als 
illegaal verworven dienen te worden beschouwd. 

Het Openbaar Ministerie vordert de verbeuring van 16800 euro, doch de rechtbank houdt 
rekening met de aangehaalde elementen met betrekking tot de procedure voor de 

Vrederechter, zodat het illegaal verworven vermogensvoordeel wordt bepaald op 2000 

euro. 



24. Juni 2019 13:55 REA A PEN Nr. 0452 P. 9/12 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen p. 9 
Dos�ierril' 16A055167 vleuetl D, .3de verdleplns Vannisnr / 

. .  ························"·���_;;_,,����_;_. ___________ _ 

Strafmaat 

De feiten zijn ontoelaatbaar vermits de verhuring van onbewoonbare panden, een ernstige 
inbreuk betekent op de veiligheid van de bewoners en op hun levenskwaliteit en de feiten 
ook aanleiding geven tot misbruiken door de verhuurders. 
Het naleven van de opgelegde milieureglementering is ook strikt noodzakelijk voor het 

behoud en bekomen van een goed leefmilieu en goede ruimtelijke ordening. 

De m1volgende straf wordt opgelegd, rekeninghoudend met de strafrechtelijke voorgaanden 

van beklaagden, doch ook met het doorgevoerde herstel en ;;i;;ingevoerde achtergrond. 

De feiten A, B en C in hoofde ván eerste en tweede beklaagde vermengen zich als zijnde 

gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestandde len van de 
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

artikelen 162, 182, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 6, 7, 7bis 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. 
l 7 /6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 
euro, 
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, B en C 

artikel 1 en 8, 18bis der wet van 29 juni 1964 
en bij toepassing van de artikelen 25, 38, 40, 4lbis, 42, 43, 43bis, 65, 66, 99bis van het 
Strafwetboek. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van ,Naamloze vennootschap 

cle Wooninspecteur bevoegd voor de provincie Antwerpen, 
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Stelt vast dat de herstelvordering met betrekking tot de eengezinswoning te 

is. 
gekadastreerd afdeling mnder voorwerp 

Op strafgebled 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt 1oor de tenlasteleggingen A, B, C vermengd : 

tot een hoofdgevangenisstraf van 6 maanden 

en tot een geldboete van 16000,00 EUR, zijnde 2000,00 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 90 dagen 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3• en 43bis sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 4000 euro solidair met medebeklaagde. 

Veroordeelt voor de tenlastelegging D : 

tot een geldboete van 12000,00 EUR, zijnde 1500,00 EUR, verhoogd met 70 
opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

term ijn door een gevangen isstraf van 60 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 2000 euro. 

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 2 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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Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt 11oor de tenlasteleggingen A, B, 

C vermengd : 

tot een geldboete van 24000,00 EUR, z ijnde 3000,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 
vanaf heden wat betreft deze geldboete. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3• en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 
een bedrag van 4000 euro solidair met medebeklaagde. 

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 1 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. 

Herstel 

Beveelt lastem en 

dat de plaatsen gelegen te 
met een oppervlakte van 

zullen hersteld worden, namelijk : 

gekadastreerd als afdeling 
in hun oorspronkelijke staat 

door het ongedaan maken van de reliëfwijzigingen en het verwijderen van alle 
(afval-)materiale uit de gracht, het ongedaan maken van de functiewijziging van de 
voormalige stallen tot stockageruimte in functie van de export/handel en het staken van het 
verder strijdig gebruik van de gebouwen, het staken van het strijdig tegens gewoonlijk 

gebruik van het perçeel voor het stallen van auto's/wrakken, (afvaHmaterialen en 
materieel. 
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het uitvoeren van aanpassingswerken zodat de bouwwerken qua volume en omvang 
conform de verleende bouwvergunning zijn 

binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden 

van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging 

in het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

gemeente, in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van arnbtswege in de 

uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest 

en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

gemeente, de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te 

verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot deze 

in hoofde van beklaagde op 1/2 x 53,55 = 26,78 EUR. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en 

begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/2 x 53,55 = 26,78 EUR. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 24 juni 2019 door de 

voorzitter, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

rechter 

in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier 




