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1
hummer

AFSGHRfFT van de mlnuten 
borustend ter griffie der Rechtbank datum: .
van eerste aanJeg, zrtbng houdende 2 5 M! 2301
te Antwerpen. -

De .Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissernient 
Antwerpen,. kamer 1C,, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het vol- 
gende vonnis uitgesprokcn:

Noti tie hummer AN66 !LM.494-94

in zake van HET OPENS AAR MINISTERS:
-w .

TEGEN:

1.
verpleger 
geboren te 
wonende
Belg

op
'te Brecht

2.
verpleegster 
geboren te 
wonende 
Belgische

dp
te Brecht

3.
ruitenwasser 
geboren te op
voorheen- wonende 
tharis wonende te Malle, 1 
Belg

te Antwerpen

BETICHT VAN: Js_

BLAD
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de eerste. tweede en derde

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 hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd;

B.ij iribreuk op de arts. 44, 64, 65 eh 69 der wet van 29 ifiaart 1962 houdende 
•organ'isatie van de ruimtelijke orderiing en van de stedebouw, gewijzigd bij.de 
art. 4, 20, 21 en 25 der wet van 22 december 1970,
•- zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunningwan het cpi- 
lege van burgemeester en schepenen, wat betreft constructie sub I 
- in strijd met de vergunning van het college van burgemeester ea schepenen 
van de gemeente Brecht van 24 januari 1989 wat betreft constructie sub II

de.derde als aannemer, als uitvoerder en opdrachtgever,
de eerste en tweede als medeeigenaars die de oprichting van een vaste of een
verplaatsbare inrichting hebben gedoogd, op het onroerend goed gelegen te

en , gekadastreerd als: en
, met een globale ooDtiervlakte van 2.430 m2, eigendom van 

X )~en C ),de_hiemaver-
melde werken in art 44 omschreven.

I. AV de derde.

van l januari 1989 tot 25 September 1993 te hebben uitgevoerd en 
standgehouden.

B) de-^.?le_eri.deIW.eede,

van 24 September 1993 tot 13 September 1996 te hebben 
instandgehouden

- een weekendverblijf van 7 x 8,55 m,en,6;8 m hoogte met een gesloten 
terras van 3,2 x 63 m.

II. Ai de derde.

van 1 januari 1989 tot 25 September 1993 te hebben uitgevoerd en 
standgehouden..
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Bide eerste en tweede

van 24 September 1993 tot 13 September 1996 te hebben 
instandgehouden

- een constructs met twee garagepoorten en zadeldak van 8 x 7,Sloven. 
7 m hoogte i.p.v. weekeridverblijf.

Met de omstandigheid yoor de derde dat hi] wegens zijn beroep of acti viteit 
onroerende goederenikoopt. verkavelt, te koop of te huur zet,. yerkoopt.of in 
huur geeftof bouwt.

- Thans strafbaar gesteld overeenkomstig de artikelen 99,146,147 en 149 
van het decreet van 18 mei 1999, houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening (BS 08-06-1999)

Gezien het bewijs van inschrijving van de dagvaarding van beklaagden door 
de bewaarder der Hypotheken.2’ kantoor te Antwerpen, dd. 12-03-1997 boek 
935 deel 4 nr. 4389.

■oOo-

Gezien de stukken van het onderzoek;

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering;
*

Gehoord de eerste en tweede beklaagde in ban middelen van verdediging,
bijgestaan door meester T. Walbrecht en Mr. L. Leysen, advocaten te
Antwerpen;

*

Gehoord de derde beklaagde in zijn middelen vap'verdedi^ing, bijgestaan 
door meester C. Teurelincx loco meester Gadisseur,) advocaat te 
Antwerpen..

JlBLAD
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L OP STR AFRECHTELIJK GEBIED:

1) Met betrekking tot eerste en tweede beklaagde

Eerste en tweede beklaagde voeren aan dat zij misleid werden door derde 
beklaagde:bij; de aankoop van de woning.'in 1993.

Zij beroepeh zich op de onoverkomelijke dwaling en stellenals. redelijk en 
vooniitziende personeri te hebfaemgeKandeld.

De rechtbank kan hen volgen in deze stelling daar waar ze menen bedrogen 
te zijn geweest door derde beklaagde omtrent de eigenlijke toestand met 
betrekking tot de woni ng en garages.

De rechtbarik verwijst terzake naar stuk 25/2 waar derde beklaagde 
uitdrukkelijk verklaarde dat Kij voor alle door.hem ppgerichteconstructies de 
nod.ige bouwtoelatingen verkregen had.

Evenwel worden eerste en tweede beklaagde enkel vervolgd voor het 
instandhouden van de wederrechtelijk opgerichte constructies.

'Uit“hfe'ndPssier^tij^dat_beklaagden~emxi-in_kennrs_werden_gesterd“op'

van de gebPuwen, en^dai zij bij :het'_verlijden ~van~de notandie^akte 
uitdrukkelijk op de hoogte werden gesteld dat zij niet bestendig in de woning 
moehten wonen.

Iedere burger heeft een “actieve-’informatieplicht.

Men kan zich niet verschuilen achter zijn eigen goede trouw of 
onwetendheid.

a •* • ^ »• •

Er dient te worden nagegaan of men gehandeld heeft als ieder redelijk en 
voorzichtig persoon (M. Faurd, Strafuitsluitingsgronden en 
toerekeningsperikelen in het Milieustrafrecht.pag. 22-26).

De beoordeling hiervan is uiteraard een feitenkwestie.

In casu is de rechtbank van oordeel dat beklaagden merbe trekking tot het al 
dan niet voorhanden zijn van de vereiste bouwvergunningen gehandeld 
ihebben zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde situatie zou 
gedaan hebben en: dat ze hier aan bun actieve informatieplicht hebben 
voldaan.
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Anderzijds waren zij: er well degelijk van op de hoogte dat ze ;in het 
“weekeridverblijf’ "met permanent -mochten wonen;. zodat; hier toch en 
an der duide I ijk dieride te' Worden.

De opmefking over de inschrijving in de Bevolkingsregisters vindt de 
reehtbank niet relevant.

Rekeriing houdend met deze elementen meent de reehtbank dat de feiten 
voor de weerhouden periodev in de dagyaafding enkel bewezen zijri vanaf 
21 december 1995 tot 13 September 1996, dus vanaf het moment waarop ze 
effectief kennis kregen van vde inbreuken.

Vanaf dan meent de reehtbank dat de “instandhouding" lastens beide 
beklaagde bewezen is.

Zij voeren bijkomend omstandigheden aan waarin de feiten gepleegd 
werden. zoals het misleidend optreden van de administratieve overheden, en 
voornaihelijk van het College van Burgemeester en Schepenen, het gedoog 
beleid en de belofte tot regularisatie van de toestand met betrekking tot de 
weekendzone’s.

De reehtbank zal met deze elementen rekeriing houden bij.de straftoemeting.

Op grand van de vaststellingen van de verbalisanten, de stedebouwkundige 
gegevens en ook gelet op de eigen verklaringen van beklaagden, acht de 
reehtbank de weerhouden feiten lastens hen bewezen.

2). Med■iavi:tkkihg-tot

Beklaagde betwist het bedrog dat hij zou gepleegd hebben bij de verkoop van 
de woning.

De reehtbank sfelt evenwel vast dat derde beklaagde bewust de 
stedebouwkundige inbreuken begingi

Dit wordt overigeris door hem riiet betwist.

Hij yerkiaarde irnmers ter zittirig;6.iri. de ramen nietreonform de wefkelijke 
bouwvergunning te hebben uitgevoerd.
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Hij voei.t zich gesteund door omliggende panden die eveneens meerdere. 
ramen aanbrachten aan ;de:zijgeve] van hun woning.

EJerechtbankvindr dezebemerkingoverigensnietrelevant.

Alleszins s’taat het vast dat beklaagde de werkelijke situatie over de al dan 
niet bestaande bouwvergunningen aan eerste en tweede beklaagde 
verzwegen heeft (stuk 25/2), en dat-hij duidelijk wist dat hij; de cpnscructi’es 
niet conform de verkregen vergunning heeft opgericht.

Dit wordt :beyestigd in de verklarihg van de architect 
tO en 11).

(stuk

De rechtbank acht de feiten IA en IIA zoals deze Iastens derde beklaagde 
weerhouden zijn in dagvaardihg bewezen..

Met de overige aangehaalde omstandigheden zal de rechtbank rekening 
houdeii bij de straftoemeting.

Metbetrekkingtot de herstelvordering.

Gelet op de bestaande dfscussiepunten terzake en op het ingenomen 
standpunt. van het Hof van Beroep te Antwerpen, alsook mede gelet op de 
hangende voorstelien en “slepende" oplossingen met betrekking tot de 
weekendwoningen, meent de rechtbank dat het gepast en redelijk is dit 
onderdeel van de strafvordering voor onbepaal.de tijd uit te stellen.

Strg.tmaat:

Het respecteren van de opgelegde stedebouwkundige voorschriften is 
absoluut noodzakelijk voor het bekomen van een degelijke ruimtelijke 
orden i ng en een efficieh t bele id daartoe.

Voor deride beklaagde is de rechtbank van oordeei dat met. de weerhouden 
verzwarende omsiandighetd dient te worden rekening gehouden alsook met 
het door hem gepleegde<bedrog bij de verkoop van de woning.

De navolgende bestraffing wordt opgelegd, ook rekening houdend met het 
lange tijdsverloop sedert de feiten en met het bianco strafrechtelijk verleden 
van beklaagden.



vonnis nr.

De feiteri I-A en Et-A, in hoofde van derde beklaagde, vermengen zich als 
zijnde gepleegd met eenzelfdestrafbaar opzet;

OM DEZE REDENEN, 
DERECHTBANK,

Geletop de artikelen 162, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1,3, Tvan'hetStrafwetboek,
artikelen 11, 12,14,31,32,34,35,36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1.935, 
artikelen 28,29 der wet van I augustus 1985,
en bij toepassing van de artikelen 1', 3, 5, 6 van de wet van 29 juni 1964, 
gewijzigd door de. artikelen 1 en 3 van de wet van 10 februari 1994; 
bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen aangehaald in de 
yoormelde tenlastelegging I en II
en bij toepassing van de artikelen 25,38,40,50,65 van het Strafwetboek..

Rechtdoende op tegenspraak.

De rechtbank stelt. de incrirniriatieperiode van de feiten I-B en II-B vast 
tus.sen.2l december 1995 en 13 September 1996.

Gelast de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. ten yoordele 
van eerste en tweede beklaagde voor een termijn van drie jaar, vanaf heden.

VEROORDEELT DERDE BEKLAAGDE:
- hoofdens de vemnengde feitenl-A en II-A:

-tot een hoofdgevangenisstraf van^N MAAND

- tot een geldboete.van TWEEDUIZEND FRANK
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Verplichtderde veroordeelde, ;als bijdrage yoor de financiering van het Foods 
tot hulp aande slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, tot het betalen Van 
een bijdrage van tieii frank, bij; toepassing van artikel 1 van de wet van 5 
maart 1952. gewijzigd door de wet van 24 december 1993, vermeerderdmet 
1990 decimes per frank, en gebracht op tweeduizend frank.

Verplicht iedere veroordeelde tot betaling van een*derde van de kosten van 
het geding belopende in totaal 32782,- frank en. bij toepassing van artikel 
91 van het Koninklij.k Besluit van 2.8 december 1950, gewijzigd door .het 
Koninklijk Besluit van 23 december 1993, en elk tot een vergoeding Van 
duizend frank.

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, gewijzigd 
door de wet van 26 juni 1992 de geldbdete vermeerderd wordt met 990 
decimes per frank; zodat die geldboete tweehonderdduizend frank 
bedraagt;

Bepaalt de duur van de. gevangenisstraf waardoor de geldboete vervangen 
kan worden, bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 
van het strafwetboek, op drie maanden;

Aangezien derde veroordeelde vroeger geen enkete verdordelihg tot een 
tiriminelc strqf oftot een hoofdgevangenisstrafvan meer dan twaalf maanden 
he eft opgelopenp
dat in die omstandighedeh. een genademaatregel van aard is om de 
verbetering van deze veroordeelde te doen verhopen;

Beveeit dat bij toepassing en binnert de perken van artikel 8 der wet van 29 
jimi 1964, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de 
lenuitvoerleggtng van de hoofdgevangemsstraf en de geldboete 
liilgesprbken ten laste van derde veroordeelde, worden uitgesteld voor een 
termijn van drie jaar vanaf heden.

-oOo-

£ GEBIED:

Gelet: op de hoger aangehaalde discussiepunten met betrekking tot de 
herstelvordering,■past het ook de burgerlijke belangen aan te houden..
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OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, . I

Houdt ambtshalye: de beslissing over de burgerlijke belangen aan.

-0O0-

All'es wat voorafgaat is, overeenkomstig. de bepalingen der wet van 15 jurii 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal

Aldus gevonnist eii uitgesproken in openbare terechtzitting op vijfentwintig 
j un i tweedu izend en 6£n. V >.

* i '» >

AANWEZIG:

A. MERTENS 

S. DE RIDDER

voorzitter van de; kamer, enig rechter, 
substituut-procureur des konings, 
adjunct-griffier.

A. MERTENS




