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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

U055�4 
geboren te. op 
van Belgische nationaliteit 

wonende te 

p.2 
Vonnisnrl �;' 'L,Q! Á 

beklaagde, bijgestaan door Meester Siereveld Cato, advocaat te Antwerpen. 

TENLASTELEGGING(EN} 

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

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° (het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw 
van het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van 
een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een 
etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer) 

inzake het onroerend goed gelegen te 
gelegen in woongebied, 

gekadastreerd als • 
met een oppervlakte van • 
eigendom van. 

akte verleden op . 
1 (geboren op · •), ingevolge toebedeling bij 

1. te. 1, tussen 1 januari 2012 en 19 november 2015. meermaals. op niet 
nader te bepalen data, de feiten de voortdurende en achtereenvolgende uiting 
zijnde van eenzelfde opzet. de verjaring der strafvordering ter zake de 
tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van onderzoek of vervolging, 
namelijk het proces-verbaal. van 18 november 2015, 

namelijk : het wijzigen van het aantal woongelegenheden in de woning gelegen aan 

de 1 • te 1 van 2 naar 5 

ll. te 1, tussen 18 november 2015 en 5 januari 2017, meermaals, op niet 
nader te bepalen data, 

namelijk: het wijzigen van het aantal woongelegenheden in de woning gelegen aan 
de 1 . te• 1 van 5 naar 6 
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Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van ,dd. · boek : deel· 
nr. t ,. 

I 

PROCEDURE 

De bepalingen van de Wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werden 

nageleefd. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 

Ministerie en de aanwezige partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor een stedenbouwkundige inbreuk. 

Beklaagde is eigenaar van een woning aan de 1 , te . waar bij een 
controle op 18 november 2015 door de gemeentelijk ambtenaar van de stad / 
werd vastgesteld dat de woning bedoeld als ééngezinswoning met 2 woongelegenheden was 

omgevormd tot een pand met 5 woongelegenheden. 

Beklaagde was sedert 2012 eigenaar en een door hem ingestelde regularisatieaanvraag op 8 

december 2014 was onvolledig. 
In zijn verhoor op 8 augustus 2016 verklaarde hij dat hij de 5 woongelegenheden zelf zonder 
stedenbouwkundige vergunning had ingericht en verhuurde (stuk 27). 

Bij een latere controle (stuk 99,81) bleek dat er 6 appartementen waren ingericht en 

beklaagde verklaarde op 26 januari 2017 opnieuw dat hij de appartementen eigenhandig 

zonder vergunning vermeerderd had (stuk 58-62). 

Hij voert aan dat hij onwetend was over de noodzakelijkheid van vergunning. 

De huurcontracten werden voorgelegd en beklaagde zou regulariseren en dacht dat alles 

dan in orde was. Hij verwijst ook ter zitting daarvoor naar een schrijven van de stad 

1 dd. 17 maart 2017 waarbij er werd verwezen naar een controle op 16 maart 
2017 waar werd vastgesteld dat de woning voldeed aan de woonkwaliteitsnormen. 

De rechtbank benadrukt dat het College van Burgemeester en Schepenen op 2 juni 2017 een 

herstelvordering formuleerde waarbij de stedenbouwkundig inspecteur zich aansloot op 
9 juni 2017 en waarbij het herstel in de oorspronkelijke staat werd gevorderd door het 

aantal woongelegenheden terug te brengen van 6 tot 2 en de dichtgebouwde koer rechts 

achteraan terug open te maken (stuk 88-99). 

De Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid verleende positief advies (stuk 100-104). 

Beklaagde werd hiervan in kennis gesteld. 

Beklaagde brengt een schrijven voor van een architect waaruit blijkt dat hij de toestand zou 

regulariseren. 
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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, 

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, 

artikelen 21, 22, 23, 25 van de wet van 17 /4/1878, 
en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen, zoals aangehaald in de voormelde 

tenlastelegging, 

artikel 1 en 8 der wet van 29 juni 1964, 

en bij toepassing van de artikelen 38, 40, 42-3°, 43bis, 65, 66, 99bis van het Strafwetboek. 

UITSPRAAK 

De rechtbank vonnissende op tegenspraak opzichtens 

Op strafgebied 

Veroordeelt. 1 voor de tenlasteleggingen 1 en Il vermengd : 

tot een geldboete van 2500,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

20000,00 EUR. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 

gevangenisstraf van 90 dagen. 

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 2000 euro. 

Wijst het meer en/of andersgevorderde af. 

Veroordeelt. 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 
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tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 
bedraagt 51,20 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 
280,57 EUR. 

Herstel 

Beveelt dat het pand gelegen te , gekadastreerd als 
. met een oppervlakte van la63ca, in zijn 

oorspronkelijke staat zal hersteld worden, namelijk: 
-het aantal woongelegenheden terugbrengen van 6 naar 2 en bijgevolg de wederrechtelijk 
gecreëerde woongelegenheden. ontmantelen, 
-de dichtgebouwde koer rechts achteraan openmaken 

binnen een termijn van één jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van 
huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 50 euro per dag vertraging in het 

niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Dat de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en Schepenen, 
in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering ervan kan 

voorzien. 

Machtigt de stedenbouwkundige inspecteur en/of het College van Burgemeester en 
Schepenen 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; 

oOOo 
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Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 15 oktober 2018 door de rechtbank van 

eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen (Kamer ACl) samengesteld uit : 

- A. Mertens, rechter 

In aanwezigheid van een magistraat van het Openbaar Ministerie zoals vermeld in het 

proces-verbaal van de terechtzitting. 

Met bijstand van D. Mariën, griffier 
Uk--� 

}1un u 
D. Mariën A. Mertens 




