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Hat Hof van Beroep zetelende ta Antwerpen
12** kaner

reoht doenda in Correctlonele Zaken, 
verlaant het volgende arrest:

Inzake van het Opartbaar Ministerie
tegen

geboren te
t

wonende te

beklaagde

vertegenwoordigd door Mr. Steven Hooyberghs, advocaat 
bij de balie van Turnhout
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geboren te

voorheen wonende te 
thans te

beklaagde

vertegenwoordigd door Mr. Annarita Vorsters loco Mr. 
Paul Benijts, beiden advocaat bij; de balie van 
Turnhout

Beklaagd van;
Te

Bij inbreuk op de artikelen 44, par. 1-1°', 45 par. 4, 
64 en 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw, gewijzigd bij de artikelen 4, 20, 21 en 
25 der wet van 22 deceraber 1970, zoals nadien 
geformuleerd in de artikelen 42 par. 1, 43 par. 4, 66 
en 68 van het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening, gecodrdineerd op 22 oktober 1996, thans 
strafbaar overeenkomstig de artikelen 1, 2, 99, par. 
1-1“', 146,1°, 146,9°, 147, 148, 149 en 204 van het 
decreet houdende de organisatie van de Ruimtelijke 
Ordening d.d. 18 mei 1999, zonder voorafgaande 
schriftelijke. en uitdrukkelijke vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen,

de eers.te en de tweede.

aIs eigenaars die tot de. werken opdracht hebben 
gegeven,

op het onroerend goed gelegen te
gekadastreerd

en
met een globale oppervlakte van 81 a 74 ca,

eigendom van de eerste en de tweede beklaagde,

de hierna vermelde werken in artikel 44 omschreven, 
een nieuwe achterbouw (deels voor gebruik als 
paardenstal en deels voor gebruik als 
woongelege.nheid) aan de bestaande oude hoeve en een 
omheining,

tussen 1 juni 2000 en 15 december 2000 te hebben 
ui.tgevoerd
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en

van dan af tot heden te hebben instandgehouden.

Overgeschreven te Turnhout, 2de kantoor der 
hypotheken, op 15 maart 2006. Nr. 77-T-1.5/03/2004- 
02325
kosten: 80, 15 euro
De hypotheekbewaarder (get) M. Geudens

Het onroerend goed toebehorend aan en
kra.chtens een akte van openbare aankoop, 

ontvangen op 15.6.1999 door notarls , notarls 
te

* * *

Gelet op de hoqere beroepen ingest eld
- op 9 november 2010 door de beklaagde 
opzichtens alle; beschikkingen hem betreffende
- op 10 november 2010 door de beklaagde 
opzichtens alle beschikkingen haar betreffende
- op 10 november 2010 door het Openbaar Ministerie 
wat betreft de bechikkingen op strafgebied tegen 
beide beklaagden

I
tegen het vonni.s, op verzet tegen het verstekvonnis 

, d.d. 11 juni 2009, op tegenspraak gewezen door 3 
rechters op 28 oktober 2010 door de correctionele 
rechtbank van Turnhout, 13® kamer, dewelke als volgt

, heeft beslist:.
•

Het tussenvonnis van 13 januari 2010 verder 
uitwerkend,

I
Rechtdoende op de herstelvordering,

Verklaar.t de herstelvordering van het Ministerie van 
' de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu en 

infrastructuur, Afdeling Ruimtelijke Ordening, 
Huisvesting, Monumenten s Landschappen, Dienst 
Ruimtelijke Ordening Antwerpen, ontvankelijk en 
gegrond als volgt:
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Veroordeelt de heer en mevrouw
tot het herstel van de plaats (

I I. kadastraal gekend onder
in de vorige

staat door het slopen van de nieuw opgerichte 
tweeledige aanbouw, de verwijdering van alle 
funderingen daarvoor en de afvoer van het terrein van 
alle afbraakmateriaal. Daarna moet er weer goede 
teelaarde aangevperd worden. Tevens moet ook de 
afsluiting bestaande uit de vier gemetste kolomxnen en 
tussenstaande muurtjes afgebroken worden, de 
funderingen daarvoor uitgegraven en verwijderd worden 
en moeten de afbraakmaterialen van het terrein 
afgevoerd worden,

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van € 
123,95 per dag vertraging, met een maximumplafond van 
€ 400.000,00 voor het geval dat aan de veroordeling 
geen gevolg gegeven wordt, dewelke dwangsom maar voor 
het eerst verbeurd kan worden 1 jaar na de betekening 
van huidig vonnis.

Machtigt de bevoegde overheid ingeval huidig vonnis 
niet binnen voorraelde termijn ten uitvoer wordt' 
gebracht, daarin t.e voorzien op kosten van 
beklaagden-

Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, 
gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 
afkomstig van de. afbraak te verkopen, vervoeren en te 
verwijderen.

Zegt dat de overtreders die in gebreke blijven, 
verplicht zi.jn alle uitvoeringskosten, verminderd met 
de opbrengst van de verkoop der materialen en 
voorwerpen te vergoeden op vertoon van. een staat 
opgesteld door de overheid die het vonnis uitvoert, 
of begroot en uitvoerbaar verklaard door de 
beslagrechter in de burgerlijke rechtbank.

Verwijst eerste en tweede beklaagde ieder tot de 
helft van de kosten op burgerlijk gebied, belopende 
in het geheel en tot op heden diets..

Gelet op het varatekvonnia d.d. 11 juni 2009, gewezen 
door 3 rechters door de correctionele rechtbank van 
Turnhout, 13* kamer, waarbij'

Rechtdoende op de herstelvordering 
- beklaagden veroordeeld werden om binnen de 18 
maanden na het in kracht van gewijsde treden van 
huidig vonnis over te gaan tot herstel van de plaats 
in de vorige staat wat impliceer.t dat:
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- de nieuw opgerichte tweedelige aanbouw dient 
gesloopt;

- alle funderingen daarvoor dienen verwijderd;
- alle afbraakmateriaal dient verwijderd van het 

terrein;
- opnieuw goede teelaarde dient aangevoerd;
- de afsluiting bestaande uit de vier gemetste 

kolommen en tussenstaande muurtjes dienen 
afgebroken;

- de funderingen daarvoor dienen uitgegraven;
- alle afbraakmaterialen dienen verwijderd en 

afgevoerd van het terrein;
- beklaagden veroordeeld werden tot. een dwangsom van 
123,95 euro per dag vertraging;
- de bevoegde overheid gemachtigd werd, ingeval 
huidig vonnis niet binnen voormelde termijn ten 
uitvoer wordt gebracht, daarin te voorzien op kosten 
van beklaagden;
- gezegd werd dat de overheid die het vonnis 
uitvoert, gerechtigd is om de mater'ialen en 
voorwerpen afkomstig van de afbraak te verkopen, 
vervoeren eh te verwijderen;
- gezegd werd dat de overtreders. die in gebreke 
blijven, verplicht zijn alle uitvoeringskosten, 
verminderd met de opbrengst van de verkoop der 
materialen en voorwerpen te vergoeden op vertoon van 
een staat opgesteld door de overheid die het vonnis 
uitvoert, of begroot en uitvoerbaar verklaard door de 
beslagrechter in- de burgerlijke rechtbank.

* * *

1. Procedure
De heer Voorzitter doet verslag.

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vorderingen.

De beklaagden worden gehoord in hun middelen van 
verdediging ontwikkeld door hun respectieve 
raadslieden voornoemd.

De neergelegde conclusie en stukken worden in het 
beraad betro'kken.

Ontvankeli jkheid van de hogere beroepen
De hogere beroepen, regelniatig naar vorm en 
termijn, zijn ontvankelijk.



2010 CO 1284 6

Qmschrijving van da £eiten
Conform de vordering van het Openbaar Ministerie, 
dient de omschrijving der feiten geactualiseerd te 
worden als volgt:

"de feiten met ingang van 1 September 2009 thans 
strafbaar gesteld zijnde overeenkomstig de 
artikelen 93.1° a) en c), 146, 149., 150, 151, 153, 
160 en 204 van het Decreet van 18 mei 1999 

: houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening zoals gewijzigd bij artikel 2 van het 
Decreet van 28 September 1999, de artikelen 16,
36, 3B en 64 van het Decreet van 26 april 2000, de 
artikelen 4 en 10 van het Decreet van 13 j'uli 
2001, de artikelen 2 en 3 van het Decreet van i 
maart 2002, de artikelen 6 en 7 van het Decreet 
van 8 maart 2002, de artikelen 7, 8, 9, 11 en 12 
van het Decreet van 4 juni 2003 en de artikelen 
46, 47 en 48 van het Decreet van 21 november 2003 
en laatst bij de artikelen 36, SO, 53, 54, 55, 56, 
61 en 95 van het Decreet tot aanpassing en. 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid van 27 maart 
2009 (B.S. 15.05.2009)

en

de feiten bij toepassing van de artikelen 110 en 
111 van boek XIV van het Decreet tot aanpassing en 
aanvulling van het ruimtelijke plannings-, 
vergunningen- en handhavingsbeleid van 27 maart 
2009 (B.S. 15.05.2009) met ingang van I September 
2009 eveneens omschreven als een inbreuk op het 
artikel 4.2.1.1° a) en c), en strafbaar gesteld 

1 bij de artikelen 6.1-1.1°, 6.1.41.S1, 6.1.42, 
6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 van de Vlaamse 

1 Codex Ruimtelijke Ordening (Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende codrdinatie van de Decreetgeving 
op de ruimtelijke ordening d.d. 15 rael 2009 (B.S. 
20.08.2009))".

De feiten op zich zijn hierdoor niet gewijzigd,

De beklaagden werden hiervan in kennis gesteld en 
hebben de gelegenheid gekregen hun verweermiddelen 
desbetreffend naar voren te brengen.

II. Motivering ten gronde
M.b.t. de herstelvordaring
Eerste beklaagde brengt een door de bestendige 
deputatie van de provlncie Antwerpen op 9 
September 2010 verleende regularisatievergunning 
voor.
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OM DIE BED 
HET HOF,
Het arrest is op tegenspraak,

Met toepassing van de artikelen:

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

- 162, 185> 190, 190ter, 194, 195, 199, 200., 202, 
203, 203bis, 210, 211 wetboek van 
strafvordering
1, 2, 3, 7 strafwetboek

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk;

Actualiseert de feiten van de tenlastelegging 
zoals hiervoor gezegd (pagina 6);

M.b.t. de herstelvorderinq

Beveelt de heropening der debatten teneinde zoals 
hiervoor gezegd op de terechtzitting van 
g J.64X. om sfO uur;

De kosten

Houdt de beslissing ointrent de kosten voorlopig 
aan.

2010 CO 1284

Aan daze vergunning zijn een aantal 
randvoorwaarden gekoppeld.

Het Hof heeft de bevoegdheid en de opdracht om na 
te gaan of de werken conform de plannen uitgevoerd 
worden en of ze voldoen aan de opgelegde 
randvoorwaarden.

Te dien einde dienen de debatten te worden 
heropend.

•
 •
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Dit arrest Is gevezen to ANTWERPEN door hot 
HOF VAN REROEP, TWAALFDE KAMER, 
sanengesteld uit
N. SNELDERS, Voorzittar,
P. BOYLE, Raadsheer
L. KNAPEN, Raadsheer,
an op da openbare terechtzitting van
ZEVEN SEPTEMBER TWEEDUXZEND EN ELF
uitgesproken door Voorzitter N. SNELDERS, 
in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DE MOT, 
net bijstand van Griffier J. GEYSEMANS.

tv*—
L- KNAPEN

P. BUTLE N. SNELDERS




