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aard

Nr. 698 P 95
van het parfcet.-generaal

- URBAN I SAT IE

ARREST
Het Hof van Beroep zetelende to Antwerpen

12““ kamer
recht doende in Correctionele Zaken,

i verleent het volgenda arrest:
Inzake van het Openbaar Ministerie

en

/IW

de GEMACHTIGDE AMBTENAAR van de buitendienst van 
het Beatuur van Ruimtelijke Ordening voor de 
Provincie Antwerpen,
Antwerpen, Copernicuslaan l.,;
optredend op grond van art.. 65 § 1 van de wet van 
29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en de stedebouw

thans de GEWESTELXJK STEDENBOUWKUKDIG INSPECTEUR
aangesteld voor. het grondgebied van de provincie 
Antwerpen,.
van. wie de kantoren gevestigd zijn te 2018 
Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 55

burgerlij'ke: partij 
thans eiser tot herstel

vertegenwoordigd door Mr. Johan Claes, advocaat 
bij de balie van Antwerpen
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1.
I

geboren te- 
wonende te

beklaagde

overleden
I
I

en inzake

1.
geboren te 1 

wonende te

in haar hoedanigheid van erfgenaam van wijlen 
de Heer

gedaagde tot hervatting van het geding

2.
geboren te 

wonende te

in haar hoedanigheid van erfgenaara van wijlen 
de Heer

gedaagde tot hervatting van het geding

beiden vertegenwoordigd door Mr. Lieve Loots 
loco Mr. Werner Lens, beiden advocaat bij de 
balie van Antwerpen
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Hetzij door, de mrsdaad of het wanfaedrijf 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.

A)
van 1.11.1985 tot 31.8.1991

Bij inbreuk op de artikelen 1, 3, 25, 56 eh 67 van 
het Decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer 
van afvalstoffen en op de artikelen 1 en 11 van 
het Besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april 
1982 houdende nadere regelen voor het aanvragen, 
verlenen, weigeren, vervallen en intrekken van een 
vergunning voor de verwijdering van de 
afvalstoffen (B.S. 15 mei 1982), thans bestraft 
overeenkomstig de artikelen 2, 3, 4, 39 en 40 van 
het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning en op artikel 5 §1 van het
Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari

•

1991 (B.S. 26.6.1991) houdende vaststelling van 
het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning, zonder vergunning, een 
inrichting waar'in afvalstoffen worden verwijderd 
te hebben ingericht, opgericht, uitgebreid, in 
werking gehad, verplaatst, gewijzigd of verbouwd, 
hetzij de in zulke inrichting gebruikte werkwijze 
te hebben veranderd.

B)
van 1..9.1.991 tot 3.9.1992

Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4, 39 en 40 van 
het Decreet van 28 juni 1985 betreffende de 
milieuvergunning en op 5 par. 1 van het Besluit 
van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling 
van het Vlaams Reglement betreffende de 
milieuvergunning (VLAREM) d.d.. 6 februari 1991, 
zonder voorgaande en schriftelijke vergunning van 
de bevoegde overheid een als hinderlijk ingedeelde 
inrichting die behoort tot de eerste of tweede 
klasse te hebben gegxploiteerd namelijk een 
inrichting voor opslag en verwerking van 
voertuigwrakken met een jaarcapaciteit van 10 tot 
1..000 wrakken (art 2.3b Vlarem)
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Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der 
wet van 29 mart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 
gewijzigd bij artikelen 4, 20, 21 en 25 der wet 
van 22 december 1970, zonder voorafgaande 
schrif-telijke. en uitdrukkelijke vergunning van het 
College van Burgemeester en Schepenen, als 
medeSigenaars die de opstelling van een vaste of 
verplaatsbare inrichting hebben toegestaan of 
gedoogd en die tot de werken opdracht hebben 
gegeven;

op het onroerend goed gelegen te . "I

gekadastreerd als
met een globale oppervlakte van 8.566 ii1 

eigendom van
geboren te i en

geboren te

de hiernavennelde werken in art. 44 omschreven, 
gedurende hiernavermelde periode te hebben 
instandgehouden nl.;

1. van 1.11.1985 tot 3.9.1992

een opslagplaats voor autowrakken en schroot

2. van 24.1.1992 tot 3.8.1992

een betonplateranuur (+/- 1,5 m x 350 m lengte)

Gezien het bewijs van overschrijving van de 
dagvaarding van beklaagden door de bewaarder der 
Hypotheken 2e kantoor te Antwerpen, d.d. 9/3/1993 
boek 11669 nr 22.

het onroerend goed toebehorend aan
voor *4 en voor H uit hoofde

van de nalatenschap van 1) ,2)
en 3) alien

overleden te op 27.8.1984

★ * *
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Gelet op de hogero boroopan ingesteld
- op 15 mei 1995 door beklaagde ' tegen
alle beschikkingen
- op 16 mei 1995 door het Qpenbaar Ministerie 
tegen alle beschikkingen op strafrechtelijk gebied 
tegen beklaagde

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 3 
rechters op 8 mei 1995 door de correctionele 
rechtbank van Antwerpen, 25bis karaer, dewelke als 
volgt heeft beslist:

VEROORDEELT eerste beklaagde voor de vermengde 
feiten A en B - en C tot een geldboete van 
DRIEHONDERD FRANK.

Verp-licht veroordeelde tot het betalen van 
bijdrage van tien frank en tot l/2e van de 
kosten van het geding belopende op 1.989 frank, en 
tot een vergoedirig van 1.000 frank.

Zegt dat de geldboete ve.rmeerderd is met 990 
declines per frank, en de bijdrage vermeerderd- is 
met 1990 decimes per frank, zodat die geldboete 
30-000 frank en die bijdrage 2.000 frank zal 
bedragen;

bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de 
geldboete vervangen kan worden, bij gebreke. van 
b.etaling binnen de termijn vermeld in artikel 40 
van het strafwetboek, op 3 maanden.

Beveelt dat de tenui.tvoerlegging van de geldboete 
uitgesproken ten laste van veroordeelde wordt 
uitgesteld voor een termijn van DRIE j.aar vanaf 
heden, behalve HONDERDVIJFTIG FRANK EFFECTIEF Of 
een vervangende gevangenisstraf van 45 dagen.

RECHTDOENDE OP BURGERLIJK GEBIED

Beveelt de sloping van de afsluiting in 
betonplaten op het perceel gelegen te

, binnen een termijn
van DRIE MAANDEN vanaf de datum van de uitspraak 
van het vonnis,

en dat de gemachtigde ambtenaar. ingeval het vonnis 
niet wordt teii uitvoer gelegd van ambtswege in de 
uitvoering ervan kan worden voorzien;

Machtigt de gemachtigde ambtenaar 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 haar gekozen plaats;
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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;

Wijist het meergevorderde af.

* * *

I. Procedure

Het Openbaar Ministerie werd gehoord in zij;n 
vordering.

De eiser tot herstel/burgerlijke partij werd 
gehoord in zijn middelen, ontwikkeld door Mr. J.. 
Claes, advocaat bij de balie te Antwerpen.

De gedaagden tot hervatting van het geding werden 
gehoord in hun middelen van verdediging, 
ontwikkeld door Mr. L. Loots loco Mr. W. Lens, 
beiden advocaat bij de balie te Antwerpen.

Gelet op de gewijzigde samenstelling van de zetel 
van dit Hof van beroep werd de zaak hernomen op de 
terechtzitting van 15 juni 2011.

De hogere beroepen van de beklaagde en van het 
Openbaar Ministerie, naar vorm en termijn 
regelmatig, zijn ontvankelij.k evenals de vordering 
tot hervatting van het geding.

IX. Ontvankelijkheid van da strafvordering
De strafvordering is vervallen door het overliiden 
van de beklaagde 
overleden te op

Gelet op de huidige toestand ter plaatse en gelet 
op de verklaring daartoe van de Stedenbouwkundig 
inspecteur waarvan akte op het proces-verbaal van 
de terechtzitting van 15 juni 2011, is de 
herstelvordering thans zonder voorwerp geworden.
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CM DEZE REDEMEN:
HET EOF,
Recht doende op tegenspraak.

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

- 162, 182, 183, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 
200, 202, 203, 203bis,. 210, 211 wetboek van 
strafvordering
1, 2, 3, 7 strafwetboek

- 20 van de wet van 18 april 1878

Ontvangt de hoger.e beroepen e.n de vordering tot 
hervatting van het geding;

Verklaart de strafvordering vervallen door het 
overliiden van de beklaagde

, overleden te op
* •

Stelt vast dat de herstelvordering thans zonder 
voorwerp is geworden;

Laat de kosten van de strafvordering. in beide 
aanleggen ten laste van de Belgische Staat;

Laat de kosten in beide aanleggen verbonden aan de 
herstelvordering en de destijds geformuleerde 
burgerlijke vordering ten laste van de 
Stedenbouwkundig Inspecteur, de kosten 
voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 11,10 euro.
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Dit arras t is gewazen te ANTWERPEN door hat 
BOP VAN BBROEP, TWAALFDE KAMER, 
samengeateld uit
P. BOYLE, Raadsheer wnd. Voorzittar 
L. KNAPEN, Raadsheer,
B. DE WOLF, Plaatsvervangend Raadsheer, 
en op de openbara terechtzitting van
VEERTIEN SEPTEMBER TWEEDUIZEND EN ELF
uxtgesproken door L. KNAPEN, Raadshaar wnd. 
Voorzitter,
in aanwezigheid van Advooaat-generaal L. DE MOT, 
met bijstand van Griffier J. GEYSEMANS.

L. KNAPEN P. BOYLE




