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Het OPENBAAR MINISTERIE 

en 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN DE STAD 

met zetel op het Stadhuis te 

eiser tot herstel 

vertegenwoordigd door mr. Birgit Creemers loco mr. Annelies 

Verlinden, beiden advocaat bij de balie Brussel 

tegen 

��80 1. 

met ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel te 

beklaagde 

..Jó2.\ 2. 

met ondernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel te 

beklaagde 

beide beklaagden vertegenwoordigd door mr. Jo Van Lommel, 

advocaat bij de balie Antwerpen 

was tevens aanwezig: 
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geboren te op 

wonende te 

zaakvoerder van de beklaagden sub 1. en 2. 

1. Ten laste gelegde feiten 

De eerste en de tweede 

, tussen 14 februari 2013 en 22 oktober 2015, op niet nader te bepalen datum, 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 

rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 

te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 

worden gepleegd; 

Op het onroerend goed gelegen te 

Kadastraal omschreven als 

meteen oppervlakte van 

eigendom van 

voor Notaris , notaris te 

(KBO ) (BE ) en 

� ( ), krachtens de akte van aankoop verleden 

. geregistreerd op 30 november 2012, 

in woongebied met cultureel, historisch en/of esthetische waarde, bij inbreuk op artikel 

6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 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, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.7° van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

namelijk in strijd met de verleende stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het 

college van burgemeester en schepenen van de stad op 15 februari 2013, een 

bijkomende woongelegenheid te hebben gecreëerd in de ruimte onder het schuin dak; 

r P.AGE 01-00001249863-0003-0024-01-01-41 

L 

��! 
�� _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2017 /C0/827 - p. 4 

Tevens gedagvaard teneinde overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43bis van het Strafwetboek, te 

horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 3.480 EUR, 

zijnde de op grond van de weerhouden feiten geraamde opbrengst van de vervolgde 

misdrijven, zoals omschreven in het navolgend proces-verbaal nr. dd. 

20/6/2016; 

Overgeschreven op het hypotheekkantoor van 

Ref.: 

bedrag: 76,45 euro 

(get) De Hypotheekbewaarder, 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

op 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 28 juni 2017 door de rechtbank van eerste aanleg 

Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als volgt beslist: 

Verleent akte aan Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 

haar vrijwillige tussenkomst. 

van 

Spreekt tweede beklaagde VRIJ voor het haar ten laste gelegde feit 

en stelt haar buiten zake zonder kosten. 

VEROORDEELT: 

eerste beklaagde hoofdens de feiten 

van de tenlastelegging tot een geldboete van DUIZEND EUR. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de geldboete uitgesproken ten laste van eerste 

veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van één jaar vanaf heden, uitgezonderd een 

effectieve geldboete van 500 EUR, vermeerderd met 50 decimes, zijnde 3000 EUR. 
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Verplicht eerste veroordeelde, als bijdrage voor de financiering van het Fonds tot hulp aan 

de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, tot het betalen 

van een bijdrage van 25 EUR, vermeerderd met 70 decimes, en gebracht op 200 EUR. 

Verplicht eerste veroordeelde tot betaling van 1/2 van de kosten van het geding belopende 

111,65 EUR in totaal op heden en tot een vergoeding van 51,20 EUR. 

Legt de overige 1/2 van de kosten van het geding ten laste van de Staat. 

Zegt dat de geldboete van 1000 EUR, vermeerderd wordt met 50 decimes, zodat die 

geldboete 6000 EUR bedraagt. 

Wijst de vordering tot verbeurdverklaring af als ongegrond. 

Beveelt in hoofde van eerste veroordeelde het herstel van het onroerend goed gelegen te 

kadastraal gekend als 

in zijn oorspronkelijke staat in de zin dat de zelfstandige woning die wederrechtelijk 

gecreëerd werd op de zolderverdieping terug omgevormd dient te worden naar een 

atelier/berging zodat het aantal woongelegenheden wordt teruggebracht van 5 naar 4 en dit 

binnen een termijn van 6 maanden onder verbeurte van een dwangsom van 150 EURO per 

dag. 

Zegt dat de stedenbouwkundig inspecteur en/of het college van burgemeester en 

schepenen van de stad in geval het vonnis niet ten uitvoer wordt gelegd, 

ambtshalve in de uitvoering ervan kan voorzien. 

Machtigt de stedenbouwkundig inspecteur en/of het college van burgemeester en 

schepenen van de stad de van de herstelling van de plaats afkomende 

materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een 

door hem gekozen plaats. 

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

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

een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter. 

Wijst het meer- en/of anders gevorderde af. 
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Houdt de beslissing omtrent de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 28 juni 2017 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

2.3. 

op 7 juli 2017 door de beklaagde 

al de beschikkingen 

op 10 juli 2017 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen beklaagde 

tegen 

, tegen al de beschikkingen op strafrechtelijk 

gebied 

op 10 juli 2017 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen beklaagde 

tegen al de beschikkingen op strafrechtelijk gebied 

op 27 juli 2017 door de EISER TOT HERSTEL tegen al de beschikkingen hem 

aanbelangende. 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 7 juli 2017 door de beklaagde 

op 10 juli 2017 door het OPENBAAR MINISTERIE inzake beklaagde 

op 10 juli 2017 door het OPENBAAR MINISTERIE inzake beklaagde 

op 27 juli 2017 door de eiser tot herstel. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 6 juni 2018. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 
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mevrouw de voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de eiser tot herstel in zijn middelen, ontwikkeld door zijn raadsman, voornoemd, 

de beklaagden en in hun 

middelen van verdediging, ontwikkeld door hun raadsman, voornoemd, 

de heer in persoon. 

De neergelegde conclusies en stukken - waaronder deze neergelegd ter terechtzitting van 6 

juni 2018 - werden in het beraad betrokken. 

4. 

4.1. 

Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de 

omvang van de hogere beroepen 

Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagde 

als van het Openbaar Ministerie tegen beide beklaagden en van het college van 

burgemeester en schepenen van de stad , werden tijdig en regelmatig gedaan op 

de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld 

in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank 

die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten aanzien van beklaagde 

zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering 

werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en 

de daarin bepaalde grieven (strafmaat en verbeurdverklaring) zijn nauwkeurig. 

Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie ten aanzien van beklaagde 

zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig 

ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin 

bepaalde grieven (schuld, strafmaat en verbeurdverklaring) zijn nauwkeurig. 

4. Het verzoekschrift van de eiser tot herstel het college van burgemeester en schepenen 

van de stad zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig 
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ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen en de daarin 

bepaalde grieven (herstelvordering ten aanzien van 

rechtsplegingsvergoeding ten aanzien van beide beklaagden) zijn nauwkeurig. 

5. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde 

en de 

van het Openbaar Ministerie ten aanzien van beide 

beklaagden en van het college van burgemeester en schepenen van de stad 

regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich uit tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuldigverklaring van beide beklaagden, de 

strafmaat, de verbeurdverklaring en de herstelvordering ten aanzien van beide beklaagden 

alsook de rechtsplegingsvergoeding. 

5. Voorafgaand: 

5.1. 

Het stuk 60bis, dat geen betrekking heeft op deze zaak, dient uit het strafdossier geweerd te 

worden. 

5.2. Wetswijzigingen sinds de feiten en de blijvende stafbaarheid 

Conform de nota van het openbaar Ministerie van 30 april 2018 stelt het hof de volgende 

wetswijzigingen vast die sinds de feiten zijn doorgevoerd: 

1. De door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (B.S. 23 

oktober 2014) bepaalde wijzigingen aan het vergunningsluik van de VCRO zijn in werking 
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getreden op 23 februari 2017 (zie artikel 397 van voormeld decreet zoals gewijzigd door 

artikel 8 van het decreet van 3 februari 2017 houdende de nadere regels tot implementatie 

van de omgevingsvergunning (B.S. 9 februari 2017)). 

Door artikel 296 van voormeld decreet van 25 april 2014 worden in artikel 4.2.1. VCRO de 

woorden "voorafgaande stedenbouwkundige vergunning" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen". 

2. Artikel 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (B.S. 27 augustus 2014) bepaalt dat dit in werking zou treden één jaar 

na de datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum 

van de inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning werd vastgelegd. Dit betekent dat dit decreet van 25 april 2014 

betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning normaal gezien in werking zou zijn 

getreden op 23 februari 2018. 

Echter, ingevolge artikel 51 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten 

van 9 februari 2018 (B.S. 28 februari 2018), is het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning, met uitzondering van artikel 145, tweede lid, in 

werking getreden op 1 maart 2018. 

3. Het nieuwe artikel 6.2.1 van de VCRO houdt thans de strafbepalingen in en luidt met 

betrekking tot onderhavige zaak als volgt: 

"De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 

genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met 

een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 

1° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 

het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, of het verder 

uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na verval, 

vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 

van schorsing van de betreffende vergunning;". 
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4. De feiten waarvoor beklaagden vervolgd worden maken een inbreuk uit op het artikel 

4.2.1.7° (het aantal woongelegenheden wijzigen) van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening. 

Deze feiten zijn strafbaar gebleven, weliswaar thans op grond van artikel 6.2.1. lid 1.1° VCRO 

(voorheen 6.1.1.lid 1.1° VCRO) ingevolge het decreet van 25 april 2014 betreffende de 

handhaving van de omgevingsvergunning, en de strafmaat is eveneens hetzelfde gebleven. 

6. Motivering ten gronde 

6.1. Op strafrechtelijk gebied 

6.1.1. De schuld 

6.1.1.1. Ten aanzien van eerste beklaagde 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van de aan de haar ten laste gelegde feiten 

bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke 

door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en 

overgenomen en aangevuld als volgt. 

Het onroerend goed is gelegen in de te 

met cultuur-historische waarde volgens het gewestplan 

3 oktober 1979. 

, een woongebied 

, goedgekeurd bij KB van 

Het onroerend goed was aanvankelijk een ééngezinswoning. Op 15 februari 2013 werd aan 

de door het college van burgemeester en schepenen 

van de stad een vergunning verleend voor het verbouwen van de 

ééngezinswoning tot handelshuis met vier woongelegenheden, gekoppeld aan vier 

voorwaarden: 

de voorwaarden vermeld in het advies van de brandweer strikt uit te voeren, 
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de ruimte onder dak niet als verblijfsruimte maar enkel als berging/atelier te 

gebruiken, 

de nieuwe dakkapellen niet in ongecoat zink uitvoeren, 

voor het aanbrengen van reclame een afzonderlijke aanvraag in te dienen. 

Deze berging/atelier is bereikbaar via een trap vanaf de tweede verdieping en deze trap is 

afgesloten met een deur zodat de bewoners van de tweede verdieping geen gebruik kunnen 

maken van de trap naar berging/atelier of van de berging/atelier zelf. Verwijzend naar de 

plannen gevoegd aan de vergunning blijkt dat deze ruimte onder dak zelfstandig kan 

gebruikt worden en losstaat van de andere ruimtes van het gebouw waarin eveneens een 

toilet met lavabo werd vergund. De voorwaarden zoals vermeld in de vergunning van 15 

februari 2013 zijn duidelijk en voor geen betwisting vatbaar: de ruimte onder dak mag niet 

als een verblijfsruimte worden ingericht maar enkel als berging/atelier. Dat de term "atelier" 

niet voorkomt in de stedenbouwkundige reglementering, doet geen afbreuk aan het 

gegeven dat er geen verblijfsruimte onder dak mag worden ingericht. De term "atelier" dient 

geïnterpreteerd te worden in haar dagelijkse betekenis. Aan de hand van de vaststellingen 

met foto's in het strafdossier, zoals verder uiteengezet, is er geen sprake van atelier noch 

van een berging. 

Op 21 oktober 2015 werd naar aanleiding van een controle op 19 oktober 2015 een proces

verbaal opgesteld waarbij werd vastgesteld dat de ruimte onder het schuin dak een 

leefruimte betrof met keuken, badkamer en slaapgedeelte (zie bijgevoegde foto's). 

Deze ruimte onder het schuin dak was vergund, maar de vergunning van 15 februari 2013 

voorzag uitdrukkelijk dat deze ruimte niet als verblijfsruimte mocht worden ingericht maar 

wel als berging/atelier. Door deze ruimte toch als leefruimte in te richten door een keuken, 

badkamer en slaapkamer te installeren, werd er een wooneenheid bij gecreëerd, hetgeen 

een inbreuk betekent op art. 4.2.1.7° VCRO. Er werden wel structurele veranderingen 

uitgevoerd: er werd een badkamer (met douche) en keuken geïnstalleerd zodat deze ruimte 

als leefruimte kon gebruikt worden. Dat er geen opdeling/opsplitsing van de ruimte 

gebeurde, doet niet ter zake. 

Dat deze ruimte zelfstandig kan gebruikt worden en losstaat van de overige wooneenheden, 

doet evenmin afbreuk aan het gegeven dat beklaagde als eigenaar de ruimte inrichtte als 

verblijfsruimte. 

De verwijzing naar het arrest van 21 december 2016 van deze kamer van het hof inzake 

jeugdherberg te is niet relevant, gezien dit een andere situatie 
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betrof waarbij een bestaande jeugdherberg werd omgevormd tot een verblijfplaats voor 

buitenlandse werknemers zonder dat er structurele wijzigingen werden aangebracht aan het 

gebouw. 

Deze leefruimte werd bewoond door de dochter van de zaakvoerder van de 

die in die periode rechten studeerde in 

Dat zij daar enkel sporadisch verbleef om te studeren, uit te rusten en een hapje te eten, 

maar daar niet woonde, acht het hof ongeloofwaardig gelet op de configuratie van de 

vergunde ruimte, losstaand van de andere ruimtes van het gebouw en bovendien ingericht 

met badkamer en keuken met het oog aldaar langdurig te verblijven/wonen. Bovendien was 

er kledij aanwezig en was het plat dak ingericht met houten planken als terras met 

bloempotten (zie foto's gevoegd aan het proces-verbaal). Bovendien, op het moment dat de 

controle op 21 oktober 2015 plaatsvond, was de dochter aanwezig en liet zij de 

verbalisanten binnen om de vaststellingen te doen. Dat de dochter daar haar domicilie niet 

had, is niet verwonderlijk gezien zij studente was en in het weekend naar haar ouderlijk huis 

ging. Ook het abonnement van De Lijn op naam van in de periode van 20 

september 2013 t.e.m. 19 september 2014 (stuk 2 bundel beklaagden), is niet ter zake 

dienend, vermits aan de hand van de gegevens in het strafdossier de ingebruikname van de 

ruimte onder dak pas werd vastgesteld op 21 oktober 2015, datum van de controle. Immers, 

de stedenbouwkundige vergunning werd verleend op 15 februari 2013 zodat de werken 

ongetwijfeld in de jaren 2013-2014 werden aangevat en uitgevoerd. 

Beklaagde beroept zich bijkomend ten onrechte op art. 2.1.4° van 

het besluit van 16 juli 2010 houdende vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning 

(Vrijstellingsbesluit), waarin wordt bepaald dat in welbepaalde gevallen een vrijstelling geldt 

van vergunning voor binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken. Beklaagde 

beroept zich ten onrechte op dit vrijstellingsbesluit, vermits 

deze wederrechtelijk ingerichte ruimte onder dak indruist tegen de expliciete voorschriften 

van de vergunning van 12 februari 2013. Deze vrijstelling geldt bijkomend alleen als de 

handelingen voldoen aan bepaalde voorwaarden, onder meer dat het aantal 

woongelegenheden ongewijzigd blijft (art 2.2. van het Vrijstellingsbesluit), hetgeen in casu 

niet het geval is. 

Het feit dat art. 4.2.7 VCRO het mogelijk maakt dat dergelijke kleine niet 

vergunningsplichtige afwijkingen van een vergunning mogelijk zijn mits de voorlegging van 

een as-builtattest, doet niet ter zake vermits beklaagde geen dergelijk attest kan voorleggen. 
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6.1.1.2. Ten aanzien van tweede beklaagde 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van de beklaagde aan de haar ten laste gelegde feiten wel 

bewezen bevonden. 

De is de vruchtgebruiker van het onroerend goed gelegen te 

De stedenbouwkundige vergunning werd verleend aan eerste beklaagde de 

zijnde de naakte eigenaar van het kwestieuze onroerend 

goed. 

houdt voor dat zij als gebruiker van het onroerend goed niet betrokken 

was bij de renovatie van dit onroerend goed, zodat de voorgehouden schending van de 

verleende bouwvergunning, met name een bijkomende woongelegenheid te hebben 

gecreëerd in de ruimte onder het schuine dak, haar niet kan worden toegerekend. 

Uit de ondernemingsgegevens van de 

vennootschap op 27 september 2006 de 

blijkt dat bij de oprichting van de 

vertegenwoordigd door als niet statutair zaakvoerder werd benoemd. In 

de algemene vergadering werd het ontslag aanvaard van de 

als zaakvoerder en werd vanaf 28 september 2015 als nieuwe 

zaakvoerder benoemd. was tevens zaakvoerder van de 

en hun maatschappelijke zetels waren en zijn nog gevestigd 

op het zelfde adres. 

Gezien de verwevenheid tussen beide vennootschappen was de 

vruchtgebruiker op de hoogte dat de 

als 

een bijkomende 

woongelegenheid creëerde onder het schuine dak in strijd met de verleende 

stedenbouwkundige vergunning (thans omgevingsvergunning). 

Uit de omstandigheid dat alleen de vruchtgebruiker geniet van de zaak, mits deze te 

onderhouden, volgt dat, ongeacht de beperkingen die hij ondergaat in de uitoefening van 

zijn zakelijk recht doordat hij over de illegale werken niet kan beschikken, hij krachtens zijn 

recht als vruchtgebruiker zeggenschap heeft over het onroerend goed, het nodige moet 

doen om te verhinderen dat de eigenaar een illegale toestand creëert (vergelijk Cass. 21 

november 2006, P.05.1388.N/3). Het gegeven dat hijzelf als vruchtgebruiker niet actief heeft 

meegewerkt aan de totstandkoming van de bijkomende woongelegenheid onder dak, acht 

r-PAGE 01-00001249863-0013-0024-01-01-41 

L 
� � _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2017 /C0/827 - p. 14 

het hof niet relevant. Het is duidelijk dat hij als vruchtgebruiker zijn zeggenschap kon 

uitoefenen om de eigenaar van het onroerend goed te verhinderen dergelijke handelingen 

te stellen, hetgeen hij naliet te doen. 

De conclusies behoeven geen antwoord wat betreft de inbreuk op art. 6.1.1.6° VCRO 

(bedoeld wordt art. 4.2.1.6° VCRO - het strijdig gebruik) gezien tweede beklaagde 

niet vervolgd werd voor deze inbreuk. 

6.1.2. De strafmaat 

Op grond van artikel 5, eerste lid Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 

verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 

verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 

concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

De beklaagden-rechtspersonen en 

hebben als doel het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever in 

België voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit 

te voeren. 

De feiten waarbij een pand werd aangekocht en verbouwd kaderden in ieder geval in het 

maatschappelijk doel van de beide vennootschappen. De ten laste gelegde feiten hebben 

aldus een intrinsiek verband met de verwezenlijking van hun doel en zij werden voor hun 

rekening gepleegd. 

Er werd gekozen voor een bedrijfsvoering waarbij aan de naleving van de hierboven 

vermelde regelgeving in verband met de ruimtelijke ordening geen aandacht werd besteed. 

Op de rechtspersonen rust bijgevolg een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de rechtspersoonlijkheid van elke beklaagde, 

hun blanco strafregister, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een eigengereid 

optreden en gebrek aan respect voor de ruimtelijke ordening en dit in het kader van 

hun professionele activiteiten als architectenvennootschappen, 
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het verstrijken van de tijd sinds de feiten zonder dat er sprake is van een 

overschrijding van de redelijke termijn. 

Daarom wordt elke beklaagde bestraft met een geldboete van 2.000 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen. 

Nu elke beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 

geldboete van meer dan 24.000 euro, wordt de bestraffing deels met uitstel verleend , zoals 

hierna bepaald, om hen in de toekomst verder te ontraden zich aan dergelijke feiten 

schuldig te maken en hen ertoe aan te zetten de reglementering inzake ruimtelijke ordening 

te respecteren. 

De omvang van de opgelegde geldboete en de termijn van het verleende uitstel zijn 

aangepast aan de ernst van de feiten. 

Deze geldboete (deels met uitstel) moet elke beklaagde ertoe aanzetten meer respect te 

betonen voor de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en haar er tevens toe aanzetten om 

een stedenbouwkundige vergunning (thans omgevingsvergunning) na te leven. 

Het hof veroordeelt elke beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro aan 

het Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

6.1.3. De verbeurdverklaring 

Het Openbaar Ministerie vorderde schriftelijk in de dagvaarding ten aanzien van beklaagden 

de bijzondere verbeurdverklaring van het wederrechtelijk vermogensvoordeel begroot op 

3.480 euro. Volgens het Openbaar Ministerie (verwijzend naar de berekening in het proces

verbaal stuk 48) werd de berging/atelier in gebruik genomen op 21 oktober 2015 door de 

dochter van de zaakvoerder en bestaat het illegale vermogensvoordeel in 

hoofde van beklaagden uit het niet betalen van huur voor een kot, hetzij 8 maanden x een 

huur van een gelijkaardig kot van die oppervlakte zijnde 435 euro= 3.480 euro. 

Aangezien de verbeurdverklaring een straf is, dient zij - rekening houdend met het 

persoonlijk karakter van de straf - opgelegd te worden aan elke beklaagde afzonderlijk. Er is 

hoe dan ook geen hoofdelijke veroordeling mogelijk. 
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In hoofde van beide vennootschappen werd geen vermogensvoordeel bekomen door de 

verblijfsruimte ter beschikking te stellen aan . De illegale 

vermogensvoordelen zouden er in bestaan dat de beklaagden-rechtspersonen genoten van 

huuropbrengsten. Het is echter niet aangetoond dat de beklaagden-rechtspersonen 

huuropbrengsten bekwamen door deze ruimte ter beschikking te stellen aan 

6.2. De herstelvordering 

Bij brief van 12 september 2016 deelde het college van burgemeester en schepenen van de 

stad zijn herstelvordering mede aan het Openbaar Ministerie en vorderde dat er 

bouw- en aanpassingswerken moeten uitgevoerd worden conform de stedenbouwkundige 

vergunning van 13 februari 2015 met inbegrip van de opgelegde voorwaarden, te weten: 

de zelfstandige woning die wederrechtelijk werd gecreëerd op de zolderverdieping 

dient terug te worden omgevormd tot berging/atelier zodat het aantal 

woongelegenheden wordt teruggebracht van 5 naar 4; 

de brandweervoorwaarden, zoals gekoppeld aan de vergunning, moeten volledig en 

correct worden nageleefd. 

Er werd positief advies verleend door de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid op 25 

augustus 2016 met betrekking tot het uitvoeren van bouw- en aanpassingswerken, met 

name de zolderverdieping dient te worden omgevormd tot een berging/atelier conform de 

vergunning van 13 februari 2015. De Raad verleende geen advies omtrent de brandweer

technische tekortkomingen die geen betrekking hebben op bouwtechnische opmerkingen 

(het al dan niet aanwezig zijn van brandblusapparaten). 

Er is wel degelijk sprake van een positief advies van de Hoge Raad voor het 

Handhavingsbeleid, weliswaar beperkt tot aanpassingswerken die betrekking hebben op de 

omvorming van de zolderverdieping tot berging/atelier conform de vergunning van 13 

februari 2015. 

Bij schrijven d.d. 27 juli 2016 sloot de stedenbouwkundige inspecteur zich aan bij de 

herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen en vorderde tevens een 

dwangsom van 150 euro per dag ingeval van niet uitvoering binnen de gestelde termijn. 
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Huidig artikel 7.7.5 VCRO bepaalt dat vanaf de inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111, 

afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 april 2014 

betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit is vanaf 1 maart 2018 - de 

burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur de taken en 

bevoegdheden overnemen die voor de inwerkingtreding door het college van burgemeester 

en schepenen werden waargenomen in het kader van titel VI van deze codex, en zetten ze 

de herstelvorderingen voort die door het college van burgemeester en schepenen werden 

ingeleid bij het Openbaar Ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt in §1 dat naast de 

straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een 

meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in 

de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met 

inachtneming van de volgende rangorde: 

1° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken; 

3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

In de huidige VCRO wordt er afgestapt van de herstelrangorde op basis van het al dan niet 

schenden van de bestemmingsvoorschriften of het doorbreken van het stakingsbevel (het 

oude art. 6.1.41.§1 VCRO). De nieuwe rangorde houdt enkel rekening met de 

verenigbaarheid van de gevolgen van de overtreding met de goede ruimtelijke ordening. 

Bovendien heeft de rechter de bevoegdheid om ambtshalve de door het decreet 

aangewezen herstelvorm te bevelen zonder hierbij de scheiding der machten te schenden 

(het art. 6.3.1.§1 VCRO). 

Deze gemotiveerde herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen van de 

stad , na positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid, weliswaar 

beperkt tot de aanpassingswerken aan de ruimte op de zolderverdieping, is zowel intern als 

extern wettig en beoogt, binnen de weerhouden feiten, op gepaste, aangepaste doch 

noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het door de beklaagden gepleegde 

misdrijf. Zij steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk 

onredelijk. De wederrechtelijke ingerichte ruimte voldoet niet aan de minimale hoogte van 
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2,60 m en bovendien is de oppervlakte te klein om te dienen als verblijfsruimte zoals 

voorgeschreven door de bouwcode hetgeen noodzakelijk is voor een minimale 

verblijfskwaliteit. Bovendien, verwijzend naar het advies van de Hoge Raad \/oor het 

Handhavingsbeleid, werd er hierdoor een extra woongelegenheid gecreëerd hetgeen 

ongetwijfeld weerslag heeft op de ruimtelijke ordening. 

Huidig artikel 6.3.1.§ 4 VCRO bepaalt dat de rechtbank een termijn voor de uitvoering van de 

herstelmaatregelen kan bepalen en de rechter kan, op vordering van de bevoegde overheid, 

ook een dwangsom bepalen. 

Het college van burgemeester en schepenen van de stad en de 

stedenbouwkundige inspecteur vorderden ieder een dwangsom van 150 euro per dag 

vertraging. 

De termijn voor het herstel wordt bepaald op 6 maanden vanaf het in kracht van gewijsde 

gaan van huidig arrest om de beklaagden de nodige tijd te verschaffen om zich aan de hen 

bij dit arrest opgelegde verplichtingen te conformeren. 

Bij de bepaling van deze termijn heeft het hof rekening gehouden met de omvang van de 

werken en de tijd die reeds verstreken is sedert de eerste vaststellingen waarvan beklaagden 

gebruik hadden kunnen maken om vrijwillig over te gaan tot herstel. 

Het is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 150 

euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagden wordt overgegaan tot 

uitvoeren van de aanpassingswerken zoals boven aangegeven, en dit binnen de opgelegde 

hersteltermijn van 6 maanden, met dien verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf 

de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig arrest vooraf werd 

betekend. Dit houdt concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

Het opleggen van een dwangsom moet beklaagden ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit 

te voeren. De verplichting tot het uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan 

beklaagden en niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze 

dwangsom te beperken in de tijd. 

Op grond van huidig artikel 6.3.4.§1 VCRO beveelt dit arrest dat de stedenbouwkundige 

inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de 

plaats en op de kosten van de veroordeelde als de aanpassingswerken niet binnen de 

gestelde termijn worden uitgevoerd. 
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Het hof acht het niet opportuun om het arrest uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 

6.3. De rechtsplegingsvergoeding 

De eiser tot herstel het college van burgemeester en schepenen van de stad 

vordert de toekenning van een rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en in hoger 

beroep van 1.440,00 euro, zijnde het basisbedrag voor een niet in geld waardeerbare 

vordering. 

De rechtsplegingsvergoeding is volgens artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek een forfaitaire 

tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde 

partij. 

Artikel 162bis, lid 1 Wetboek van Strafvordering bepaalt voor de procedures gevoerd voor 

de politierechtbanken dat ieder veroordelend vonnis, uitgesproken tegen de beklaagde en 

tegen de personen die voor het misdrijf burgerrechtelijk aansprakelijk zijn, hen veroordeelt 

tot het betalen aan de burgerlijke partij van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 

1022 van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 194 Wetboek van Strafvordering bepaalt voor de 

procedures voor de correctionele rechtbanken dat over deze rechtsplegingsvergoeding 

wordt geoordeeld overeenkomstig artikel 162bis Wetboek van Strafvordering. 

Er kan geen betwisting bestaan over het gegeven dat het college van burgemeester en 

schepenen van de stad in casu moet worden beschouwd als de in het gelijk 

gestelde partij, aangezien de door hem ten aanzien van de beklaagden ingestelde 

herstelvordering gegrond werd verklaard door de eerste rechter. 

Tot voort kort werd artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek echter zowel door het Grondwettelijk 

Hof als door het Hof van Cassatie zo geïnterpreteerd dat de herstelvorderende overheid, 

optredend in het algemeen belang, geen aanspraak kon maken op een 

rechtsplegingsvergoeding. 

Met de arresten nr van 21 mei 2015, die uitspraak doen over 

prejudiciële vragen, oordeelde het Grondwettelijk Hof echter uitdrukkelijk zijn rechtspraak 

over de verhaalbaarheid van de kosten en erelonen van advocaten in de geschillen voor de 

burgerlijke rechter tussen een overheid die optreedt in het algemeen belang en een 

particulier, in haar geheel te moeten heroverwegen. 
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Met de drie voormelde arresten heeft het Grondwettelijk Hof zich enkel uitgesproken over 

procedures voor de burgerlijke rechtbank. Het Grondwettelijk Hof heeft zich niet 

uitgesproken over de vraag of zijn gewijzigde zienswijze ook geldt voor de herstelvorderende 

overheid die zich voor de strafgerechten als een procespartij manifesteert. 

Dit hof ziet echter geen redenen waarom de in de drie voormelde arresten gevolgde 

redenering niet ook zou gelden indien de herstelvorderende overheid zich voor het 

strafgerecht als een procespartij manifesteert. 

Aan het college van burgemeester en schepenen van de stad kan derhalve de 

gevorderde rechtsplegingsvergoeding worden toegekend, waartoe de beklaagden hoofdelijk 

worden veroordeeld zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. 

7. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211, 211bis van 

het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 41bis, 50, 66 van het Strafwetboek 

4.2.1.7°, 6.1.1.lid 1.1°, 6.1.41.§§1 en 3, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

art. 296, 397 van het decreet van 25 april 2014 

4.2.1.7°, 6.2.6, 6.3.1.§§1, 4 en 6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.§1, 6.3.10, 7.7.5 van de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw) 

1 van de wet van 5 maart 1952 

2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 8 en 18bis van de wet van 29 juni 1964 
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8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Weert het stuk 60bis uit het strafdossier; 

Op strafrechtelijk gebied 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Actualiseert de feiten zoals hoger uiteengezet (zie rubriek 5.); 

Verklaart beide beklaagden schuldig aan de hen ten laste gelegde feiten zoals 

geactualiseerd; 

Veroordeelt elke beklaagde wegens deze feiten zoals geactualiseerd tot een geldboete van 

TWEEDUIZEND EURO gebracht op TWAALFDUIZEND EURO door verhoging met 50 

opdeciemen; 

Verleent aan elke beklaagde met betrekking tot het feit zoals geactualiseerd uitstel van de 

tenuitvoerlegging gedurende een termijn van DRIE JAAR vanaf heden voor een gedeelte van 

opgelegde geldboete ten belope van DUIZEND VIJFHONDERD EURO gebracht op 

NEGENDUIZEND EURO door verhoging met 50 opdeciemen, zodat een gedeelte van 

VIJFHONDERD EURO gebracht op DRIEDUIZEND EURO door verhoging met 50 opdeciemen 

effectief blijft; 

Verplicht elke beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een 
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bedrag te betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht 

op TWEEHONDERD EURO; 

Veroordeelt elke beklaagde tot betaling aan het begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van een bijdrage van TWINTIG EURO; 

Legt aan elke veroordeelde een vergoeding op van EENENVIJFTIG EURO en TWINTIG CENT; 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering, ingesteld door het college van burgemeester en schepenen en 

op grond van artikel huidig artikel 7.7.5. VCRO voortgezet door de burgemeester en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en waarbij de gewestelijke 

stedenbouwkundige inspecteur zich heeft aangesloten, ontvankelijk en gegrond; 

Beveelt beklaagden hoofdelijk aanpassingswerken uit te voeren, hetgeen impliceert: 

de zelfstandige woning die wederrechtelijk werd gecreëerd op de zolderverdieping 

dient terug te worden omgevormd tot berging/atelier zodat het aantal 

woongelegenheden wordt teruggebracht van 5 naar 4 

binnen de termijn van ZES MAANDEN ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van 

huidig arrest; 

Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4.§1 VCRO dat, als de aanpassingswerken niet 

binnen de door dit arrest gestelde termijn worden uitgevoerd, de stedenbouwkundige 

inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de 

plaats en op de kosten van de veroordeelden; 

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen, 

afkomstig van de herstelling van de plaats of van de staking van het strijdig gebruik te 

verkopen, te vervoeren en te verwijderen; 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd 

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

van een staat die de overheid, die het arrest uitvoert, heeft opgesteld of die de 

beslagrechter in de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft; 
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Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan, tot betaling aan de burgemeester/gemeentelijke stedenbouwkundige 

inspecteur/gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur van een dwangsom van 

HONDERDVIJFTIG EURO per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken 

van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

De kosten 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 244,88 euro; 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk om aan de eiser tot herstel een 

rechtsplegingsvergoeding te betalen van DUIZEND VIERHONDERDVEERTIG EURO in eerste 

aanleg en in hoger beroep. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C4, samengesteld uit: 

L. Knapen raadsheer d.d. voorzitter 

J. Daenen raadsheer 

J. Decoker raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 10 oktober 2018 

uitgesproken door L. Knapen, raadsheer d.d. voorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 

de terechtzitting 

met bijstand van griffier J. Geysemans 

J. Daenen L. Knapen 
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