
A.rrestnummer 

C/ ~-.✓/l/.'Y_, /2020 

Repertortumnummer 

20201 lj 5.~-/J 
Datum van uitspraak 

2 december 2020 

Rol nummer 

2020/C0/707 

Not1t1enummer parket-generaal 

D Mededeelbaar aan de 

ontvanger 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 
Antwerpen 

Arrest 

C4 kamer 
correctionele zaken 
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., '····-·--·-----·------------------

Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. 
rijksregisternummer 

geboren t e 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

op 

loco mr. 1dvocaat bij de balie 

2 . ... 

1. Ten laste gelegde feiten 

advocaat bij de balie provincie 

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

Te 

de eerste, als huurder te hebben uitgevoerd 

A. Tussen 1 september 2016 en 23 maart 2018, op niet nader te bepalen data. 

De eerste ... 

Op de percelen aldaar gelegen 

handelshuis gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 
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eigendom van en 

ingevolge akte verleden op 30.10.2000, 

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 te hebben 

uitgevoerd of, in woongebied, 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 ° en 3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

artikel 4.2.1.l°.a): het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 

onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie, 

namelijk: het wegbreken van de inpandige inkom en het oprichten van een nieuwe inkom 

met twee vitrines in PVC buitenschrijnwerk en die voorzien- is van een automatisch rolluik 

dat niet openmazig van aard is; 

De feiten thans omschreven als in striJd met artikel 6 al.1 van het Decreet van 25 april 2014 

betreffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld 

in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, 

verkaveld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, 

namelijk 

hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, 

hetzij in strtjd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verst rijken van de 

termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening te hebben uitgevoerd, voortgezet of In stand gehouden en in strijd met 

artikel 6.2.1.7° te hebben toegestaan of aanvaard. 

B. Op 23 maart 2018, 

De eerste, 
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Bij inbreuk op artikel 6.2.1.3° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het verder 

uitvoeren van de handelingen In strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslissing 

of, In voorkomend geval, de beschikking in kort geding; 

namelij k: de werken aan de gelijkvloerse voorgevel te hebben verder gezet in strijd met het 

stakingsbevel van de stedenbouwkundige ambtenaar van de stad dd. 16 

november 2016, zoals bekrachtigd door de stedenbouwkundig inspecteur op 28 november 

2016. 

De eerst en ... verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 

43 bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 

de vermogensvoordelen overeenkomstig 30% op de huurprijs. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagden op het kantoor 

Recht szekerheid te 1 dd. 23 januari 2019 boek 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 

Rechtszekerheid te 1 dd. 4 november 2019 boek 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, bij verstek ten aanzien van beklaagde MASOOD S. lmran gewezen op 16 

december 2019 door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. afdeling Antwerpen, 

kamer ACl, werd als volgt besl ist: 

Voegt aan de nieuwe dagvaarding uitgebracht door het Openbaar Ministerie op 27/9/2019 

toe dat deze de vorige vervangt en vern ietigt. 

Op st rafgebied 
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Ten aanzien van , eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B vermengd: 

tot een geldboete van 4000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR, verhoogd met 70 

opdeciemen. 

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

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Veroordeel1 :ot betaling van : 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 

met 70 opdeciemen, ter fmanciering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

- een biJdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweedeliJnsbljstand. 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken . Deze vergoeding bedraagt 
' 

54,76 EUR. 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 337,35 = 168,68 EUR. 

oOOo 

legt de kosten van de bevelen tot dagvaarding d.d. 9/01/2019 en 17/01/2019 ten laste van 

de Staat. 

oOOo 

Beveelt lastens eerste en ... beklaagde dat de plaats in haar oorspronkelijke staat zal hersteld 

worden, namelijk door het plaatsen van een inpandige Inkom met vooraan links en rechts 

een vitrine voorzien met een openmazig rolluik die voorzien is van een Ingewerkte 

rollulkkast, binnen een termijn van zes maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde 

treden van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 100,00 euro per dag 

vertraging in het niet nakomen van het hiervoor bevolene. 
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Dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest, 

alsook de gemeenteliJke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester In naam van de 

gemeente, in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in de uitvoering 

ervan kan voorzien. 

Machtigt de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest, 

alsook de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

gemeente, 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 mvorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Wijst het meergevorderde met betrekking tot de verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen, zoals door het Openbaar Ministerie geformuleerd in de dagvaarding, 

af. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 16 december 2019 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 3 september 2020 door de beklaagde tegen alle beschikkingen. 

2.3. 

Er werd een verzoekschrift m de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 3 september 2020 door de beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 4 november 2020. 

I PAGE □ 1-□□□□184697 □ -□□□6-0009-01-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Antwerpen - 2020/C0/707 - p 7 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door zijn raadsman, 

voornoemd. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het hoger beroep 

1. De verklaring van hoger beroep van de beklaagde werd laattijdig gedaan op de griffie van 

de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het bestreden vonnis van 16 december 2019 werd bij verstek uitgesproken lastens 

beklaagde. 

Overeenkomstig art. 203 §1 Sv. vervalt het recht van hoger beroep, indien de verklaring van 

hoger beroep niet gedaan is op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, 

uiterlijk 30 dagen na de dag van de uitspraak en indien het vonnis bij verstek is gewezen, 

uiterlijk 30 dagen na de dag van de betekening ervan aan de veroordeelde partij of aan haar 

woonplaats. Dit geldt ongeacht de betekening al dan niet aan de persoon van de 

veroordeelde geschiedde. 

Dit verstekvonnis werd rechtsgeldig betekend aan beklaagde op 4 juni 2020, met name aan 

de woonst overeenkomstig art. 38 §1 Ger. W. Er werd hoger beroep aangetekend op 3 

september 2020 tegen dit verstekvonnis van 16 december 2019 zodat er meer dan 30 dagen 

zijn verstreken na de dag van betekening. 

Er bestaat geen buitengewone termijn voor hoger beroep, zoals er een buitengewone 

verzetstermiJn bestaat. 

Beklaagde toont niet aan dat het te laat instellen van het hoger beroep te wijten was aan 

een aan de wil van beklaagde onafhankelijke gebeurtenis die hij niet kon voorzien of 

voorkomen. Er is dan ook geen overmacht aangetoond. 

3. Gelet op het bovenstaande is het hoger beroep van de beklaagde onontvankelijk. 
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5. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, 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, 204, 210 en 211 van het 

Wetboek van Strafvordering 

- 1, 2, 3 en 7 van het Strafwetboek 

6. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen als volgt: 

Verklaart het hoger beroep van beklaagde op grond van art. 203 §1 Wetboek van 

Strafvordering onontvankelijk wegens laattijdigheid; 

De kosten 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van zijn hoger beroep, deze voorgeschoten door de 

openbare partij in totaal begroot op 129,03 euro, hierin begrepen de kosten van afschrift en 

betekening van het verstekvonnis, het verstek aan beklaagde zelf te wijten zijnde. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Plaatsvervangend magistraat 

en in openbare terechtzitting van 2 december 2020 

uitgesproken door Kamervoorzitter 

In aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier 
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