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rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Doss1ernr 20A004161 vleugel D, 3de verdieping 

Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

1. RRN 
geboren te op 
van Poolse nationaliteit 

ingeschreven te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

2. RRN 
geboren te 
van Roemeense nationaliteit 
Ingeschreven te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING(EN) 

op 

p 2 
Vonnisnr / 

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

A. 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, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of v ia t ussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, 

Namelijk hierna vermelde woongelegenheden m het onroerend goed aldaar gelegen te 

bergplaats, gekadastreerd als 
met een oppervlakte van 
eigendom van 
en (0 

) en 

1/100 in volle eigendom, 
bij akte verleden op 1 augustus 2016; 

voor 98/100 m volle eigendom 
(° ) elk voor 

de kamers 0/1 - 1/1 - 1/2 worden ter beschikking gest eld aan werknemers van een Pools 

bouwbednJf. 
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Te 
door 

in de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 september 2018 

B. Opzettelijk, in st rijd 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 achterge laten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met het art ikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materia lenkringlopen en afvalstoffen, 

namelijk het storten van dr ie vuilniszakken met allerlei afval in de berm aan de 
in de bossen. 

deze feiten zij n strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, eerste lid van het Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

ÎE 

door 
op 18 december 2018 

De eerst e verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 
bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen t ot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen voortvloeiende uit de tenlaste legging A, conform de schriftelijke 
vorderingen van het OM neergelegd in het strafdossier. 

En Inzake: 

1. . met zet el te 

2. en 
beide wonende te 

vrijwil lig t ussenkomende partijen, vertegenwoordigd door M eester 
advocaat te 

*** 
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PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid dd. 29/9/2020 ref: 

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. 

De beklaagden 
werden gedagvaard. 

1. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Feiten en beoordeling van schuld 

1. 

zijn niet verschenen hoewel ze rechtsgeldig 

Eerste beklaagde wordt vervolgd voor inbreuken op de Vlaamse Wooncode, namelijk voor 
het ter beschikking stellen van wooneenheden (namelijk kamers 0/1, 1/1 en 1/2) in een 
pand gelegen te die niet voldeden aan de 
vereisten van artikel 5, §3, lid 1 van de Vlaamse Wooncode, aan werknemers van een Pools 
bouwbedrijf, in de periode van 1 juli 2017 tot en met 30 september 2018 (ten lastelegging 
A) 

Eerste beklaagde wordt daarnaast ook samen met tweede beklaagde vervolgd voor het 
sluikstorten van drie vuilniszakken met allerlei afval in de berm aan de 

in de Bossen op 18 december 2018 (tenlastelegging B). 

1.1 Tenlastelegging A 

2. 
Op 14 mei 2018 voerden de wooninspecteur en de woningcontroleur van het Agent schap 
Wonen-Vlaanderen een woningkwahteitscontrole uit In het pand gelegen te op 

nadat zij een melding ontvingen dat dit pand onvergund 
werd opgedeeld in kamers en bewoond zou worden door buitenlandse werknemers van 
Poolse en Oekraïense natlonaliteit. De politiediensten zouden in de woning 15 matrassen 
hebben aangetroffen. 

Volgens het technisch verslag van het onderzoek van de kwaliteit van de kamers werden de 
volgende strafpunten weerhouden: 

- voor kamer 1/1 (eerste verdieping-vooraan): 111 strafpunten 
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- voor kamer 1/2 (eerste verdiep ing - rechts achteraan): 126 strafpunten 
- voor kamer 0/1 (gelijkvloers - onderaan de hoofdbouw): 118 strafpunten 

Daarnaast werden er ook voor het gebouw op zich 46 strafpunten weerhouden, 14 
strafpunten voor de gemeenschappelijke douchefunctie, 22 strafpunten voor de 
gemeenschappelijke leef- en kookrulmte en 6 strafpunten voor het gemeenschappelijk 
toilet. 

In het omstandig verslag naar aanleiding van het conformiteitsonderzoek adviseerde de 
woningcontroleur om de kamers 1/1, 1/2 en 0/1 onbewoonbaar te verklaren (gelet op de 
scheurvorming in de achterbouw en een Indicatie van risico's op elektrocutie en/of brand). 

Bij een besluit van de burgemeester van 13 september 2018 werden de kamers ook 
ongeschikt en onbewoonbaar verklaard . 

3. 
B1j het onderzoek op 14 mei 2018 werd 
plaat se aangetroffen in kamer 1/1. 
contactpersoon zou zijn en 
deelde verder ook mee dat 

4. 
Het oand bleek eigendom van de 

die het verhuurden aan 

(van Roemeense nationaliteit) ter 
verklaarde er 4 dagen te verblijven. Zijn 
zou de vrouw van zijn baas zijn. 

en in kamer 0/1 sliepen. 

en 
Zij zou het pand op haar beurt evenwel 

te r beschikking hebben gesteld aan beklaagden, (die <ent onder de 
naam Ier 

In zijn verhoor van 11 maart 2019 verklaarde dat hij het pand verhuurde aan 
waarbij eerste beklaagde de rol van tolk op zich nam. De betalingen van de 

nuur en de brandverzekering gebeurden evenwel steeds via eerste beklaagde. Maandelijks 
was er een huurprijs van 500,00 euro verschuldigd. 

5. 
Op 19 december 2018 werd er door de Wooninsoecteur ook een herstelvnrdering ooeest Pln 
lastens eerste en tweede beklaagde, 

en 

Ter terechtzitting van 2 november 2020 verduidelijkte het openbaar ministerie evenwel dat 
het pand inmiddels zou zijn omgevormd tot magazijn (waarvoor op 7 mei 2019 een 
stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd). Dat bleek ook uit de vaststellingen die ter 
plaatse werden gedaan op 20 juni 2019. De herstelvordering is bijgevolg zonder voorwerp 
geworden. 

6. 
Eerste beklaagde werd op 12 september 2019 verhoord. Zij verklaarde samen met haar man 
een bouwbedrijf uit te baten, met een vijftal werknemers in dienst. Daarnaast zouden zij 
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ook vaak samen werken met onderaannemers. Voor die werknemers en onderaannemers 
zouden ZIJ ook slaapplaatsen regelen, aangezien het vaak gaat om personen uit Roemenië 
die het Nederlands niet machtig zijn. Zij stelde onder meer in 

een pand t e hebben gehuurd voor een periode van één jaar ongeveer (van 
juni tot september), waarvoor zij 500 euro per maand betaalde. In het pand zouden een drie 
tot zes Poolse arbeiders van de firm, hebben verbleven. 

7. 
Eerste beklaagde kreeg een minnelijke schikking van 2.000,00 euro aangeboden, maar deze 
bleef onbetaald. 

8. 
De rechtbank acht de feiten van tenlastelegging A bewezen in hoofde van eerst e beklaagde 
op grond van de vastst ellingen van de woningcontroleur en wooninspecteur, de technische 
verslagen van het onderzoek van het kwaliteit van de kamers, het omstandig verslag met 
advies tot onbewoonbaarheid, de aan het strafdossier gevoegde foto's, de verklaringen van 

en en de verklaring van eerste beklaagde. 

1.2 Tenlastelegging B 

9. 
Op 18 december 2018 stelde de politie vast dat er langs het kanaal t er hoogte van het 

te :lrie vui lniszakken werden achtergelaten in 
de onverharde berm. Bij doorzoeking van het afval vonden de verbalisanten een, aantal 
documenten te rug op naam van (met adres en 

(met adrei 1. 

,erklaarde dat hij eerder in de verbleef, in een 
appartement van zijn werkgevers, eerste en tweede beklaagde. Dit appartement zou na zijn 
vertrek op 19 november 2018 ziJn leeggemaakt door eerste en tweede beklaagde. 

Uit politionele inlichtingen bleek verder dat er ook op 5 februari 2019 een 15-t al 
vuilniszakken naast de r ijbaan werden acht ergelaten, afkomstig van enke le Poolse 
werknemers die eerder verbleven in een chalet. Na telefonisch cont act met eerste 
beklaagde werd alles opgeruimd. 

Er werd een minnelijke schikking van 250,00 euro voorgesteld, maar ook deze bleef 
onbetaald. 

10. 
De rechtbank acht de feiten van tenlastelegging B bewezen in hoofde van beklaagden op 
grond van de vaststellingen van de verbalisanten, de teruggevonden documenten (beide 
met adres 1, de aan het strafdossier gevoegde foto's en de verklaring van 
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2. Straftoemeting 

11. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de 
feiten, de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtelijk verleden 
van elke beklaagde. 

De feiten zijn ernstig en ontoelaatbaar. De terbeschikkingstelling van onbewoonbare 
panden houdt een ernstig risico in voor de veiligheid van de bewoners. Het getuigt van een 
normvervaging en een gebrek aan respect voor de levenskwaliteit van de bewoners van het 
pand. Sluikstorten getuigt dan weer van weinig respect voor het leefmilieu en de opgelegde 
reglementeringen terzake. Dergelijke feiten hebben een negatieve weerslag op het 
openbaar leven en veroorzaken overlast. 

Beklaagden hebben geen blanco strafregister meer. Eerste beklaagde werd 6 keer 
politioneel veroordeeld. Tweede beklaagde werd 15 keer pol1t1oneel veroordeeld. 

Beklaagden verschenen niet ter terechtzitting van 2 november 2020 zodat de rechtbank niet 
kon peilen naar hun persoonlijke situatie en intenties. 

12. 
De rechtbank is van oordeel dat telkens enkel een effectieve geldboete, zoals bepaald in het 
beschikkend gedeelte van dit vonnis, beklaagden zal wijzen op de ernst van de feiten en hen 
het ontoelaatbare van hun handelen zal doen inzien om zo herhaling te voorkomen. 

3. Verbeurdverklaring 

13. 
Het openbaar ministerie vraagt conform artikel 42,3° en 43bis van het Strafwetboek ten 
aanzien van eerste beklaagde tevens de verbeurdverklaring van een bedrag van 7.500,00 
euro aan wederrechtelijke vermogensvoordelen bekomen uit het misdrijf onder 
tenlastelegging A, zich baserend op een maandelijkse huurwaarde van 500,00 euro voor het 
pand. 

Het staat vast dat eerste beklaagde illegale vermogensvoordelen heeft genoten door het ter 
beschikking stellen van woongelegenheden die daartoe niet geschikt waren. De berekening 
door het Openbaar Ministerie komt gegrond voor. 

Er wordt bijgevolg een bedrag van 7.500,00 euro aan illegaal bekomen vermogensvoordelen 
verbeurd verklaard conform artikel 42,3° en 43bis van het Strafwetboek. 
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TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de 
misdrijven en de strafm aat bepalen, en het taa lgebruik in gerechtszaken regelen: 

art . 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 42, 43b is, 66, strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art. 186 Sv 
alsook de wetsbepal ingen aangehaald in de inleidende akte en in h~t vonnis. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

bij verstek ten aanzien van 

Verleent akte van de vrijwillige t ussenkomst van 
en 

Op strafgebled 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging A: 

en 

tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Veroordeelt voor de tenlastelegging B: 

tot een geldboete van 800,00 EUR, zijnde 100,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 30 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 
een bedrag van 7500,00 euro. 
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Veroord eelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 2 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 2 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, t er f inanciering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrot ingsfonds voor ju rid1sche 
tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoed ing voor beheerskost en in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
50,00 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 314,09 = 157,05 EUR 

Ten aanzien van , tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de t enlastelegging B: 

tot een geldboete van 800,00 EUR, zijnde 100,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelij ke termijn door een 
gevangenisstraf van 30 dagen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, t er financi ering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

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

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
50,00 EUR 

de kost en van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 314,09 = 157,05 EUR 

Herstelvordering 

Stelt vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is. 
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 7 december 2020 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




