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Nr. C/SSo/M

van het arrest

uttslultend voor 
bestuurlijke inlicn .'"P* 

_behocJten van !:!*<•■ - r

Nr. bo4L.Un$3

van het repertorium

Nr. 931 P 2005
594 P 2006

van het parket-generaal

- URBANISATIE

- ADVIES HOGE RAAD

- H.D.D. 1.12.2011 om 
14 uur

ARREST
Het Hof van Beroep zetelende te Antwerpen

12^ kamer
recht doende in Correctionele Zaken, 

verleent het volgende arrest:
zaak 931 P 2005
Inzake van het Openbaar Ministerie 
ZAAK I. notitienummer AN45.35.101516-98
en

1. HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN 
DE STAD
met zetel op het Stadhuis aan de ■ te

r
handelend als stedenbouwkundige overheid

vrijwillig tussenkomende partij - eiser tot 
herstel

- vertegenwoordigd door Mr. Roland Pockele-Dilles 
en Mr. Kris Cox, beiden advocaat bij de balie van 
Antwerpen, op 28 mei 2009
- vertegenwoordigd door Mr. Kris Cox loco Mr. 
Roland Pockel6-Dilles, beiden advocaat bij de 
balie van Antwerpen, op 24 februari 2011



931 P 2005 
594 ,P 2006

2

2. DE STEDENBOUWKONDIGE INSPECTEUR,
bevoegd voor het grondgebied van het Vlaams 
Gewest,
met kantoren te 1000 Brussel, Koning Albert II 
laan 20 bus 2

eiser tot herstel

- vertegenwoordigd door Mr. Johan Claes, advocaat 
bij de balie van Antwerpen, op 28 mei 2009 en op 
24 februari 2011

tegen

Geboren te 
Wonende te

beklaagde

- vertegenwoordigd door Mr. Pascal Mallien, 
advocaat bij de balie van Antwerpen, op 28 mei 
2009 en op 24 februari 2011

Beklaagd van:

A.
Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 van 
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw 
(artikelen 42, 66, 67, 68, 69 en 71 van het 
decreet betreffende de ruimtelijke ordening 
gecoOrdineerd op 22 oktober 1996), thans strafbaar 
gesteld overeenkomstig de artikelen 99, 146, 147, 
148 en 149 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, gelet op artikel 146 zoals gewijzigd 
door het decreet van 4 juni 2003 houdende 
wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening wat het 
handhavingsbeleid betreft.
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Als verantwoordelijke van de eigenares, en/of van 
de exploitant, die tot de werken opdracht heeft 
gegeven.

Op het onroerend goed gelegen te .

Gekadastreerd als
Met een globale oppervlakte van 2.194 m2

Eigendom van , met
maatschappelijke zetel te .

, ingeschreven in het handelsregister te 
onder het nummer . , bij akte

verleden op 24.6.1996,

de hierna vermelde werken, omschreven in artikel 
44 van de wet van 29 maart 1962 houdende 
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedenbouw (artikel 42 van het decreet betreffende 
de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 
oktober 1996) en in artikel 99 van het decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening,

I. In strijd met de vergunning
d.d. 27 februari 1997 van het college van 
burgemeester en schepenen van de stad 

/
in strijd met het bijzonder plan van aanleg

, goedgekeurd bij Koninklijk 
Besluit van 2 december 1985 (B.S. 29 januari 
1986) en behouden bij Besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 december 2000 (B.S. 21 februari 
2001),
a) Tussen 27 februari 1997 en 16 oktober 1997,

te hebben uitgevoerd,

b) Van 16 oktober 1997 tot en met 30 april
2000,
te hebben in stand gehouden,

1) Namelijk het gebruik van een gebouw 
wijzigend van multifunctioneel complex 
tot "megadancing"

2) en het uitvoeren van allerhande werken 
teneinde het pand in te richten als 
"megadancing", hieronder begrepen:

- verandering van uitzicht voorgevel: 
kleur gevel, de grootte van de luifel, 
aanbrengen van geprofileerde
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staalplaat voor venster- en 
deuropeningen;

- aanbrengen van funderingen in de bodem
(polyvalente zaal) voor opbouw van een 
verlichtingsinstallatie en discobar

- inrichten van de polyvalente zaal naar 
dancing: bewegende dansvloer, 
verschillende niveaus, 
wandelgaanderijen, aquarium voor 
zwemballet en andere typische 
elementen die een dancing kenmerken

- maken van een toegang (lxl meter) in 
achtergevel op hoogte podium 
polyvalente zaal

- verbouwen van trapzaal nooduitgang 
"bistro", aanbrengen van andere 
metalen trap

- vernieuwen dakbedekking met 
geluiddempende panelen

- woongelegenheden op hogere verdieping 
werden niet in gebruik genomen

II. zonder voorafgaandelijke schriftelijke en
uitdrukkelijke vergunning van het college van 
burgemeester en schepenen,

a) Tussen 27 februari 1998 en 3 maart 1998,

te hebben uitgevoerd,

b) Van 3 maart 1998 tot en met 30 april 2000,

te hebben in stand gehouden,

Namelijk het vervangen van een steense 
muur door 3 metalen nooddeuren over een 
oppervlakte van 2,20 m. op 7,5 m., met een 
onderstutting van metalen draagbalken.

B.
Van 1 mei 2000 tot 11 februari 2002,

Bij inbreuk op de artikelen 99, 146, 147, 148 en 
149 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening (BS 8 juni 
1999)

Als verantwoordelijke van de eigenares, en/of van 
de exploitant, die tot de werken opdracht heeft 
gegeven,

I. In strijd met de vergunning ;
d.d. 27 februari 1997 van het college van 
burgemeester en schepenen van de stad

/
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in strijd met het bijzonder plan van aanleg
, goedgekeurd bij Koninklijk 

Besluit van 2 december 1985 (B.S. 29 januari 
1986) en behouden bij Besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 december 2000 (B.S. 21 februari 
2001),

aan het onder de tenlastelegging A omschreven 
onroerend goed, de onder tenlastelegging A/I 
omschreven wijzigingen en werken, voorzien in 
artikel 99 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening (BS 8 juni 1999), verder te hebben in 
stand gehouden.

II. zonder voorafgaandelijke schriftelijke en
uitdrukkelijke vergunning van het ccfiege van 
burgemeester en schepenen,

aan het onder de tenlastelegging A omschreven 
onroerend goed, de onder tenlastelegging A/II 
omschreven werken, voorzien in artikel 99 van 
het decreet van 18 mei 1999 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening (BS 8 
juni 1999), verder te hebben in stand 
gehouden.

C. t/m M. ...

Gezien het bewijs van overschrijving van de 
dagvaarding van beklaagden door de Bewaarder der 
Hypotheken le kantoor te Antwerpen, d.d. 
25.11.2004, boek 57 deel T nr. 12081

Het onroerend goed toebehorend aan 
International krachtens een akte van aankoop 
ontvangen op 24.06.96 door , notaris te

ZAAK II. ..



931 P 2005
594 P 2006

6

Gelet op de hogere beroepen ingesteld
- op 23 mei 2005 door beklaagde tegen alle 
beschikkingen
- op 25 mei 2005 door het Openbaar Ministerie 
tegen alle beschikkingen op strafrechtelijk gebied

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 3 
rechters op 12 mei 2005 door de correctionele 
rechtbank van Antwerpen, kamer 5C, dewelke als 
volgt heeft beslist:

Verleent akte aan het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad en aan de
Stedenbouwkundige Inspecteur bevoegd voor het 
Vlaamse Gewest van hun vrijwillige tussenkomst;

- verklaart het verzoek tot vrijwillige 
tussenkomst van het College van Burgemeester en 
Schepenen van de Stad , alsmede van de
Stedenbouwkundige Inspecteur bevoegd voor het 
Vlaamse Gewest, toelaatbaar;

rechtdoende over de herstelvordering:

Verklaart de herstelvordering van de 
stedenbouwkundige inspecteur en van het College 
van burgemeester en Schepenen ontvankelijk en 
gegrond als volgt:

Beveelt het herstel van de plaats, onder andere 
door het uitvoeren van de hiernavolgende 
aanpassings- en herstellingswerken aan het pand, 
gelegen aan de te ,
namelijk:

1. stopzetting van het gebruik van het gebouw als 
dancing;
2. alle inrichtingswerkzaamheden / technische 
middelen, zoals dansvloeren en podia, lasers, 
scans, snow/blibble/foam/fob-machines, licht- en 
geluidsinstallaties met extreme vermogens, die 
specifiek gericht zijn op het geschikt maken van 
de lokalen voor het wederrechtelijk gebruik als 
dancing, te verwijderen;
3. de binnenkant van het gebouw in te delen 
overeenkomstig de bij stedenbouwkundige 
vergunning, van 27 februari 1997 vergunde plannen 
en de diverse lokalen in te richten conform het 
gebruik voorzien op deze plannen;
4. de buitengevels van het gebouw uit te voeren 
overeenkomstig de stedenbouwkundige vergunning van 
27 februari 1997.
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Beveelt dat de stedenbouwkundig inspecteur en het 
college van burgemeester en schepenen ambtshalve 
in de uitvoering van die maatregelen kunnen 
voorzien voor het geval dat de herstelmaatregelen 
niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn 
worden uitgevoerd (cf. artikel 153,1° lid van het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening),
en dit binnen een termijn van ZES MAANDEN na het 
in kracht van gewijsde gaan van onderhavig vonnis 
onder verbeuring van een dwangsom van TWEEHONDERD 
VIJFTIG EUR per dag vertraging, 
en zegt voor recht dat de Stedenbouwkundig 
inspecteur of het College van Burgemeester en 
Schepenen, in geval het vonnis niet wordt ten 
uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering 
ervan kunnen voorzien.

Machtigt de Stedenbouwkundig Inspecteur 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.

Wijst de vorderingen af voor het meer- en anders 
gevorderde.

publiciteitsvereisten:

Beveelt de inschrijving van dit vonnis op de kant 
van de overschrijving van de titel van 
verkrijging, op de wijze bepaald bij artikel 84 
van de Hypotheekwet.

zaak 594 P 2006

* * *
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Gelet op het arrest, op tegenspraak gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 12e kamer op 25 
September 2008, waarbij onder meer als volgt werd 
beslist:

• ••

Omschrijving van de feiten
Conform de vordering van het Openbaar Ministerie, 
dienen de feiten in zaak I

- sub A en B geactualiseerd te worden als volgt:

"... en de artikelen 46, 47 en 48 van het decreet
van 21 november 2003 ...”

Actualiseert, vult aan en verbetert de 
omschrijving der tenlasteleggingen van de zaak I 
zoals hiervoor gezegd;

M.b.t. de herstelvorderingen
Verklaart de herstelvorderingen ontvankelijk;

Stelt vast in rechte dat de herstelvorderingen 
zonder voorwerp zijn geworden in zoverre zij de 
stopzetting nastreven van het gebruik van het 
gebouw als dancing, en de verwijdering van alle 
inrichtingswerkzaamheden/technische middelen;

Vooraleer m.b.t. de herstelvorderingen voor het 
overige verder recht te doen, zegt dat het Hof 
zich ter plaatse zal begeven teneinde zich te 
vergewissen van de plaatsgesteldheid, in 
aanwezigheid van het Openbaar Ministerie, de 
griffier, de partijen en hun raadslieden, in de 
gebouwen gelegen aan de te

op datum van 28 mei 2009 om 09.30 uur;

De kosten

Houdt de beslissing over kosten met betrekking tot 
de herstelvordering aan.

* * *
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Gelet op het proces-verbaal van plaatsbezoek d.d. 
28 mei 2009.

* * *

I. Procedure
De heer Voorzitter doet verslag.

De eisers tot herstel worden gehoord in hun 
middelen, ontwikkeld door hun respectieve 
raadslieden, voornoemd.

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vorderingen.

De beklaagde wordt gehoord in zijn middelen van 
verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, 
voornoemd.

De neergelegde conclusie wordt in het beraad 
betrokken.

II. Motivering ten gronde
Met betrekking tot de herstelvorderingen
1. Het College van Burgemeester en schepenen van
de stad verklaart dat haar
herstelvordering zonder voorwerp is geworden en 
verzoekt dit in rechte vast te stellen.

2. De Stedenbouwkundig Inspecteur erkent dat de 
punten 1 en 2 van de oorspronkelijke 
herstelvordering zonder voorwerp zijn geworden 
zoals overigens reeds vastgesteld bij hoger 
vermeld arrest, doch behoudt, onder verwijzing 
naar zijn conclusie van 5 maart 2008, de punten 3 
en 4 van de herstelvordering.

3. Het pand, dat verbeurd verklaard werd bij 
arrest van de 9de kamer van dit Hof d.d. 7 maart 
2007, werd inmiddels openbaar verkocht aan de stad

via het autonoom gemeentebedrijf ,
waardoor het volgens beklaagde thans zou behoren 
tot het openbaar domein. Verdere informatie 
hieromtrent ontbreekt.
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4. Het is op dit ogenblik niet bekend welke
bestemming de stad aan het pand zal
geven.

5. Uit het plaatsbezoek is af te leiden dat het 
gebouw inmiddels sterk verwaarloosd is en deels 
ontmanteld zodat het zonder grote 
verbouwingswerken niet meer als dancing noch als 
polyvalente zaal kan worden gebruikt.

6. Gelet op al deze gegevens acht het Hof het 
aangewezen de herstelvordering eerst nog aan het 
advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid 
voor te leggen.

OM DIE REDENEN:
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 
15 juni 1935

- 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202,
203, 203bis, 210, 211 wetboek van 
strafvordering 
1, 2, 3, 7 strafwetboek 
198 van het decreet van 18 raei 1999 
7.7.3. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Het arrest d.d. 25 September 2008 verder 
uitwerkend;

Met betrekking tot de herstelvordering

Stelt vast en zegt voor recht dat de 
herstelvordering van het College van Burgemeester 
en Schepenen van de stad zonder voorwerp
is geworden;

Vooraleer verder recht te doen;

Legt de beperkte herstelvordering van de 
Stedenbouwkundig Inspecteur voor advies voor aan 
de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid;
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* Heropent de debatten op de terechtzitting van 
donderdag 1 deceraber 2011 om 14 uur;

De kosten

Laat de kosten met betrekking tot de 
herstelvordering in beide aanleggen van het
College van Burgemeester en Schepenen van de stad 

ten laste van deze, de kosten 
voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 64,78 euro;

Houdt de beslissing over de kosten met betrekking 
tot de herstelvordering van de Stedenbouwkundig 
Inspecteur voorlopig aan.

•
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Dit arrest is gewezen te ANTWERPEN door het 
HOF VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 
samengesteld uit
N. SNELDERS, Voorzitter,
I. VAN DIJCK, Raadsheer,
L. KNAPEN, Raadsheer,
en op de openbare terechtzitting van 
VIERENTWINTIG MAART TWEEDUIZEND EN ELF 
uitgesproken door Voorzitter N. SNELDERS, 
in aanwezigheid van Advocaat-generaal P. VAN INGELGEM, 
met bijstand van Griffier J. GEYSEMANS.




