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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. 

ondernemingsnummer 

met maatschappelij ke zetel te, 

beklaagde 

op de zitting van 2 oktober 2019 verscheen namens de 

op de zitting van 3 juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 

beiden advocaat bij de balie provincie 

A:>S6 2. 
rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

loco mr. 

op de zitting van 2 oktober 2019 niet vertegenwoordigd noch in persoon verschenen 

op de zitting van 3 juni 2020 vertegenwoordigd door mr. 

beiden advocaat bij de balie provincie 

Á)5i 3 

rijksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 
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op de zitting van 2 oktober 2019 in persoon verschenen 

op de zitting van 3 juni 2020 in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 

Deniz loco mr. beiden advocaat bij de balie provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

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

Te 

op de percelen aldaar gelegen 

een huis gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

een garage gelegen 

gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

en een tuin gelegen 

gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

eigendom van (' 

ingevolge akte verleden op 10.08.2004, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in st rijd 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, gelegen in woonparkgebied, 

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

1. artikel 4.2.1.6°: het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd 

onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als 

vergunningsplichtig werd aangemerkt, 

namelijk: 
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een bestaande werkplaats/loods te hebben omgevormd tot winkelruimte en toonzaal, 

waarin de uitbating van een behang- en verfwinkel wordt ingericht met een omvang van 

170m2 en waarvoor de garagepoort wordt verbouwd tot inkomdeur van de w inkel. 

Van 23 februari 2012 tot 1 maart 2013, de verjaring van de strafvordering terzake de 

tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van onderzoek of vervolging, namelijk 

bij proces-verbaa l nr. dd. 14 september 2017 van de lokale politiezone 

stuk 

ll. artikel 4.2.1.1 °a): het verrichten van navolgend bouwwerk, met uitzondering van 

onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie, 

namelijk: 

een carport voor het stallen van 2 voertuigen en een berging met een totale oppervlakte van 

46 m2
, 

Tussen 23 februari 2012 en 1 maart 2013, op niet nader te bepalen data, de verjaring van de 

strafvordering terzake de tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van 

onderzoek of vervolging, namelijk bij proces-verbaal nr. •an de lokale politiezone 

Jntvangen dd. 15 februari 2017. stuk 

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, w~rmeià 

in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxp~ite::1:erd, 

verkaveld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, 

namelijk hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het 

verstrijken 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. 
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Eerste verdachte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43 bis 

van het St rafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 

vermogensvoordelen overeenkomstig de schriftelijke vordering van het OM neergelegd in 

het strafdossier. 

Eerste, tweede en derde verdachte tevens gedagvaard om, bij toepassing van art. G-.3.1. van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zich te horen veroordelen tot het herstel in de 

oorspronkelijke toestand met staking van het strijdig gebruik op vordering van het openbaar 

ministerie onder verbeurte van een dwangsom van € 200,- per dag bij overtreding van het 

bevolen herstel, nl. binnen de termijn van 6 maanden na het in kracht van gewijsde treden 

van het vonnis. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van , dd. 17/01/2019 boek deel 

nummer 

Ref. 

230,00 euro 

Ontvanger (get.) 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis. op tegenspraak ten aanzien van 

en en bij verstek ten aanzien van 

gewezen op 25 maart 2019 door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling 

Antwerpen. kamer ACl, werd als volgt beslist: 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

eerste beklaagde 

Spreekt 

voor de tenlasteleggingen I en Il vrij en stelt haar buiten zake zonder 

kosten. 
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Ten aanzien van 

Spreekt 

kosten. 

Ten aanzien van 

Spreekt 

kosten. 

····---. -------------------------

tweede beklaagde 

voor de tenlasteleggingen I en Il vrij en stelt hem buiten zake zonder 

, derde beklaagde 

voor de tenlasteleggingen I en Il vrij en stelt hem buiten zake zonder 

**** 

Wijst de vordering van het Openbaar Ministerie tot verbeuring van de vermogensvoordelen 

en het gevorderde herstel ter zitting, af. 

**** 

Legt de kosten van het geding belopende op 333,24 euro ten laste van de Staat. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis d.d. 25 maart 2019 op de griffie van 

de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. afdeling Antwerpen: 

- op 1 april 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen alle beschikkingen. 

2.3. 

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

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

- op 1 april 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE. 
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3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zittingen van 2 oktober 2019 en 3 juni 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar M inisterie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

beklaagde in persoon en in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld 

door hemzelf en door zijn raadsman voornoemd, 

beklaagden en in 

hun middelen van verdediging, ontwikkeld door hun raadsman voornoemd. 

De door de beklaagden neergelegde conclusie en stukken en de door het Openbaar 

Ministerie neergelegde conclusie werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rech~smid~ _I en van de omvang van 

het hoger beroep 

4.1. Ontvankelijkheid van het hoger beroep 

1. De verklaring van hoger beroep van het Openbaar Ministerie werd tijdig en regelmatig 

gedaan ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis .heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van het Openbaar M inisterie zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de vrijspraak van de 

beklaagden aan de feiten onder tenlasteleggingen I en Il is nauwkeurig. 

3. Gelet op het bovenstaande is het hoger beroep van het Openbaar M inisterie regelmatig 

naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van het hoger beroep 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld in 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 
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Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest strekt de rechtsmacht van het 

hof zich uit tot de beoordeling van de schuld van de beklaagden aan de feiten onder 

tenlasteleggingen I en Il en desgevallend de straf en de herstelvordering. 

5. Beoordeling ten gronde 

5.1. Met betrekking tot de verjaring 

Artikel 21, eerste lid, 4°, V.T.Sv. bepaalt dat, behoudens hier niet toepasselijke 

uitzonderingen, de strafvordering voor wanbedrijven verjaart na verloop van vijf jaar te 

rekenen van de dag waarop het wanbedrijf is gepleegd. 

De aan de beklaagden ten laste gelegde feiten, die onderling niet gescheiden zijn door een 

tijdsverloop dat langer is dan de toepasselijke verjaringstermijn, zijn - voor zover bewezen -

in hunnen hoofde de voortgezette en opeenvolgende uitvoering van een zelfde misdadig 

opzet, zodat de verjaring van de strafvordering voor al deze feiten samen slechts begint te 

lopen vanaf het laatst gepleegde feit, gesitueerd binnen de periode tussen 23 februari 2012 

en 1 maart 2013. Indien de feiten worden gesitueerd in een tijdsperiode, zonder nadere 

aanduiding, dient voor de berekening van de verjaring van de strafvordering te worden 

uitgegaan van het voor de beklaagde meest gunstige tijdstip, zijnde 23 februari 2012. 

De verjaring van de st rafvordering werd binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn het 

laatst nuttig gestuit door een daad van onderzoek in de zin van artikel 22 V.T.Sv. door het 

proces-verbaal nr. fat werd afgesloten op 28 april 2016 (stuk 68 strafdossier). 

De verjaring is dus niet ingetreden. 

5.2. Met betrekking tot de schuld 

5.2.1. Tenlastelegging 1 

Onder deze tenlastelegging worden de beklaagden ervan verdacht om de hoofdfunctie van 

een bebouwd onroerend goed te hebben gewijzigd zonder hiertoe over een voorafgaande 

stedenbouwkundige vergunning te beschikken. 
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Na nieuw onderzoek ter terechtzitting, en door de stukken van het dossier, acht het hof de 

schuld van de beklaagden aan het feit onder deze tenlastelegging bewezen. 

Het hof verwijst hiervoor naar de objectieve gegevens van het strafdossier, meer bepaald de 

vaststellingen van de verbalisanten, het fotodossier en de eigen verklaringen van beklaagden 

en 

Uit deze gegevens blijkt dat tweede beklaagde en derde beklaagde 

beiden handelend in hun hoedanigheid van zaakvoerders van eerste beklaagde 

tijdens de hoger vermelde incriminatieperiode 

een bestaande werkplaats/loods, eigendom van hebben omgevormd tot 

een winkelruimte en toonzaal voor de uitbating van een behang- en verfwinkel. Zij hebben 

hiertoe diverse ingrijpende aanpassingen aan het gebouw aangebracht, onder meer door de 

vloer te vervangen en de oorspronkelijke garagepoort te verbouwen tot inkomdeur van de 

winkel 

Artikel 1.1.2.5° VCRO omschrijft de functie als het feitelijk gebruik van een onroerend goed 

of een gedeelte daarvan. De hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed verwijst dan 

ook naar het voornaamste of belangrijkste feitelijk gebruik van dat onroerend goed. De 

rechter oordeelt op basis van de hem overgelegde feitelij ke gegevens welke het 

voornaamste of belangrijkste feitelijk gebruik is van een bebouwd onroerend goed. De voor 

dat onroerend goed verleende stedenbouwkundige vergunningen zijn daarbij een 

aanwijzing, maar zijn als dusdanig niet beslissend (vergelijk Cass., 29 december 2015, 

P.15.0085.N). 

Uit de voorliggende gegevens van het strafdossier blijkt dat de oprichting van het gebouw in 

kwestie in 1950 door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

werd vergund als 'werkplaats'. Het plan bij de aanvraag vermeldde bijkomend als 

omschrijving 'werkplaats voor bi. hardsteenbewerking'. Uit de verklaring van 

die een zoon is van de vorige eigenaar, blijkt dat ter plaatse van 1940 tot 1969-1970 een 

steenhouwerij werd uitgebaat, waarbij de klanten in principe werden ontvangen in het 

vooraan gelegen woonhuis dat beschikte over een vitrine en een kleine toonzaal met 

sierschouwen, terwijl het achterliggend gebouw in 1950 werd opgericht en gebruikt als 

werkplaats en opslagruimte ('De loods achteraan werd gebruikt als werkplaats en opslag. 

Klanten die dorpels wilden kiezen/kopen, werden echter soms ook mee naar de werkplaats 

genomen omdat de natuursteen platen te zwaar waren om in de vit rine uit te stallen'). Nadat 

de steenhouwerij in 1970 verhuisde naar een andere locatie in :leed de werkplaats 

achteraan nog een tijdlang dienst als extra opslagplaats. 
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In 2003 werden het perceel en de gebouwen uiteindelijk verkocht aan beklaagde 

waarbij het achterliggend gebouw ter grootte van in de verkoopakte werd 

omschreven als 'garage'. nam zijn intrek in het vooraan gelegen woonhuis. 

Uit het strafdossier blijkt niet onmiddellijk welk feitelijk gebruik hij maakte van het 

achterliggend gebouw, dat hij tijdens zijn verhoor van 14 april 2016 zelf omschreef als een 

'oude loods'. In ieder geval was de behang- en verfwinkel die hij samen met zijn broer 

uitbaatte aanvankelijk niet ter plaatse gelokaliseerd, maar wel in het centrum van 

Pas in 2012 hebben beide broers het achterliggend gebouw ingrijpend verbouwd 

om er hun behang- en verfwinkel in onder te brengen. De zetel van de 

werd vanaf 1 maart 2013 naar het bewuste adres 

te verplaatst. 

Het hof leidt uit deze gegevens af dat het achterliggend gebouw voorafgaand aan de hoger 

vermelde incriminatieperiode in ieder geval niet voornamelijk werd gebruikt voor handel en 

dus zeker niet te catalogeren viel onder de hoofdfunctie "handel, horeca, kantoor/unctie en 

diensten" zoals op dat ogenblik voorzien in artikel 2, §1, eerste lid, 5° van het Besluit van de 

Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige 

functiewijzigingen (verder 'Functiewijzigingenbesluit'). 

Het gegeven dat de vorige eigenaar een halve eeuw gelede_n sporadisch klanten ontving in 

de betreffende werkplaats betekent geenszins dat deze hoofdzakelijk gebruikt werd voor 

handel en doet dus geen afbreuk aan het voorgaande. Ook het gegeven dat de vorige 

eigenaar in het vooraan gelegen woonhuis een handelszaak uitbaatte heeft geen enkele 

weerslag op de beoordeling van de hoofdfunctie van het achteraan gelegen bijgebouw. Het 

middel van de beklaagden dat op het bewuste adres in reeds een 

handelsfunctie bestond vooraleer in 1984 functiewijzigingen vergunningsplichtig werden 

gemaakt en dat hieruit een vermoeden van vergunning dient te worden afgeleid, treft dan 

ook geen doel. Dit heeft immers geen betrekking op de hoofdfunctie van het achteraan 

gelegen bijgebouw dat het voorwerp uitmaakt van de huidige strafvervolging. 

Tijdens de hoger vermelde incriminatleperiode hebben beklaagden het bedoeld bijgebouw 

ingrijpend aangepast om dit geschikt te maken voor de uitbating van hun behang- en 

verfwinkel, welk gebruik behoort onder de hoofdfunctie "handel, horeca, kantoor/unctie en 

diensten" zoals op dat ogenblik voorzien in artikel 2, §1, eerste lid, 5° 

Functiewijzigingenbesluit. 
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Beide beklaagden hebben deze handelingen zelf uitgevoerd zonder dat zij hiertoe over een 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning beschikten, hetgeen nochtans vereist was bij 

toepassing van artikel 4.2.1.6° VCRO. De Vlaamse Regering heeft een wijziging van de ene 

naar de andere hoofdfunctie immers als vergunningsplichtig aangemerkt bij artikel 2, §1 

Functiewijzigingen besluit. 

De door de eerste rechter verleende vrijspraak op basis van de schulduitsluitingsgrond van 

de rechtsdwaling was onterecht. De beklaagden hebben immers niet gehandeld zoals elk 

redelijk en voorzichtig persoon in een gelijkaardige situatie zou hebben gehandeld. 

Beklaagde verklaarde op 3 december 2015 uitdrukkelijk: 'voor deze 

werken/handelingen ben ik mij niet meer gaan informeren bij de gemeente en heb ik dus 

geen meldingen of vergunningen voor aangevraagd. Ik heb Óok deze werken zelf uitgevoerd 

met hulp van mijn broer. De winkel (vorige werkplaats) heeft een omvang van 170 m2• Voor 

de uitbating dan van de verfwinkel, zijnde een handelspand, gelegen op deze locatie 

te ben ik mij voorafgaande/ijk niet gaan informeren bij de 

gemeentE >f dit in orde zou zijn. Ik ging er namelijk van uit dat dit aldaar wel kon, 

gezien de vorige eigenaar mijnheer naar mijn weten daar ook een handelsactiviteit 

gevestigd had' (stuk 17 strafdossier). Het Openbaar Ministerie stelt in dit verband terecht 

dat een redelijk en voorzichtig persoon In gelijkaardige omstandigheden zich voorafgaand 

aan de uitvoering van de aanpassingswerken minstens bij de administratieve overheden zou 

zijn gaan bevragen over de noodzaak van het aanvragen van een stedenbouwkundige 

vergunning. Dat de beklaagden geen kennis zouden gehad hebben van de strafbaarstelling 

van een functiewijziging zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, is enkel 

henzelf verwijtbaar en levert dus geen onoverkomelijke rechtsdwaling op. De houding die de 

administratieve overheid ná het misdrijf aannam naar aanleiding van de 

regularisat ieaanvraag van de beklaagden levert geen grond op om in hoofde van de 

beklaagden rechtsdwaling aan te nemen. 

De overige en/of andersluidende argumenten van de beklaagden, zoals uiteengezet in hun 

syntheseconclusie, zijn niet van aard om aan de voorgaande besluiten van het hof afbreuk te 

kunnen doen of zijn niet pertinent en behoeven derhalve geen verdere beantwoording. 

5.2.2. Tenlastelegging Il 

Onder deze tenlastelegging worden de beklaagden ervan verdacht om een carport en een 

berging te hebben opgetrokken zonder hiertoe over een voorafgaande stedenbouwkundige 

vergunning te beschikken. 
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Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, is 

de schuld van de beklaagden aan het feit onder deze tenlastelegging bewezen. 

Het hof verwijst hiervoor naar de objectieve gegevens van het strafdossier, meer bepaald de 

vaststellingen van de verbalisanten, het fotodossier en de eigen verklaringen van beklaagden 

en 

Hieruit blijkt onomstotelijk dat tweede beklaagde en derde beklaagde 

beiden handelend in hun hoedanigheid van zaakvoerders van eerste beklaagde 

tijdens de hoger vermelde 

incriminatieperiode een carport hebben opgetrokken voor het stallen van twee voertuigen, 

alsook een berging. 

Zij beschikten hiertoe niet over een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. 

Ten onrechte menen de beklaagden dat de berging is vrijgesteld van een 

stedenbouwkundige vergunning op grond van artikel 2.1, 11 ° van het Vrijstellingsbesluit van 

de Vlaamse regering van 16 juli 2010. De in dat artikel bepaalde vrijstelling is immers 

beperkt tot maximaal 40 m2 per goed, met inbegrip van alle bestaande vrijstaande 

bijgebouwen. Nu niet alleen de berging maar ook de werkplaats met een omvang van 170 

m2 hiertoe gerekend dient te worden, vindt de door de beklaagden ingeroepen vrijstelling 

geen toepassing. 

5.2.3. Toerekening aan de rechtspersoon 

De bewezen verklaarde feiten zijn in de eerste plaats strafrechtelijk toerekenbaar aan 

tweede beklaagde en derde beklaagde die de beoogde 

wederrechtelijke handelingen zelf hebben uitgevoerd. 

Op grond van de gegevens van het vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting 

evenals van de begeleidende omstandigheden staat bovendien vast dat de inbreuken een 

intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van het doel van eerste beklaagde 

en bovendien specifiek voor haar rekening 

werden begaan. De rechtspersoon maakt niet aannemelijk dat zij interne maatregelen zou 

hebben genomen om het wederrechtelijk handelen te controleren en te voorkomen. 
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betreft een kleine rechtspersoon met 

een eenvoudige structuur, zodat er geen groot verschil bestaat tussen de individualiseerbare 

beslissingen, in casu verwezenlij kt door de beide zaakvoerders en het corporatief handelen. 

Het gedrag en beleid van de zaakvoerders is dermate determinerend dat ook in hoofde van 

de rechtspersoon het intentioneel element van de bewezen verklaarde misdrijven is komen 

vast te staan. 

Nu verantwoordelijk wordt gesteld 

uitsluitend wegens het optreden van en die de feiten in 

concreto bewust, vrijwillig en zonder dwang gepleegd hebben, dient in casu te worden 

besloten tot een gelijktijdige veroordeling van de rechtspersoon en de natuurlijke personen. 

5.3. Met betrekking tot de straftoemeting 

1. De bewezen verklaarde feiten in hoofde van elke beklaagde zijn de opeenvolgende en 

voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet, zodat er slechts één straf dient te 

worden uitgesproken. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoonlijkheid van beklaagden 

hun strafrechtelijk verleden: 

en 

werd drie maal veroordeeld wegens 

verkeersinbreuken beschikt over een blanco strafregister; 

de rechtspersoonlijkheid van beklaagde 

en haar blanco strafregister; 

- de omstandigheden, de aard en de ernst van de feiten, die blijk geven van een gebrek 

aan respect voor de reglementering die onze ruimtelijke ordening regelt; 

het maatschappelijk nadeel ervan; 

het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van een 

overschrijding van de redelijke termijn van strafvervolging. 

Rekening houdend met deze omstandigheden legt het hof aan elke beklaagde een geldboete 

op van 500,00 euro, door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 3.000,00 euro. Voor de 

natuurlijke personen wordt een vervangende gevangenisstraf van negentig dagen voorzien, 

die aangepast is aan de omvang van de opgelegde geldboete. 
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Beklaagden en zijn vroeger nog niet veroordeeld geweest tot 

een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een 

gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt over~enkomstig artikel 99bis van het 

Strafwetboek. Beklaagde is vroeger nog 

niet veroordeeld geweest tot een geldboete van 24.000,00 euro of tot een gelijkwaardige 

straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis van het Strafwetboek. 

Voor de thans opgelegde geldboeten wordt uitstel van tenuitvoerlegging verleend ten 

belope van de helft, om de beklaagden in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en hen ertoe aan te zetten de reglementering inzake 

ruimtelijke ordening stipt te respecteren. Dit uitstel en de proeftermijn van drie jaar moeten 

een maximale preventieve werking van de uitgestelde straffen waarborgen. 

2. Op grond van de artikelen 42, 3° en 43bis Sw. vordert het Openbaar Ministerie schriftelijk 

de bijzondere verbeurdverklaring lastens beklaagde 

van de vermogensvoordelen die zij uit de bewezen verklaarde misdrijven 

verkregen zou hebben, dewelke worden begroot op 1.148.683,49 euro. 

De gevorderde verbeurdverklaring is facultatief. 

Het is maatschappelijk onaanvaardbaar dat beklaagde 

die ter plaatse enkel handelsactiviteiten kon uitoefenen en daaruit 

inkomsten kon verwerven door de thans bewezen verklaarde misdrijven te plegen, in het 

bezit zou blijven van de Illegale opbrengsten van deze misdrijven. 

De verkregen vermogensvoordelen konden niet worden gevonden in het vermogen van de 

bedoelde beklaagde, zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op de geldwaarde die 

ermee overeenstemt. Teneinde de veroordeelde geen onredelijk zware straf op te leggen 

vermindert het hof het bedrag van de overeenstemmende geldwaarde tot 25.000,00 euro. 

3. Bijkomend dienen alle beklaagden te worden veroordeeld tot betaling van bijdragen aan 

het begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand en aan het bijzonder fonds tot hulp 

aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders en tot de 

vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. 
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5.4. Met betrekking tot de herstelvordering 

Het Openbaar Ministerie vordert de veroordeling van de beklaagden tot het herstel van de 

plaats in de oorspronkelijke toestand met staking van het strijdig gebruik, en dit binnen een 

termijn van zes maanden en onder verbeurte van een dwangsom van 200,00 euro per dag 

vertraging. 

Uit navolgend onderzoek van 10 februari 2020 blijkt dat de carport inmiddels werd 

afgebroken zodat de herstelvordering op dit punt zonder voorwerp geworden is. De berging 

is wel nog steeds aanwezig. 

Het sinds 1 maart 2018 in werking getreden artikel 6.3.1 VCRO bepaalt in §1 dat naast de 

straf de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overheid, beveelt een 

meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in 

de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. 

Dat gebeurt met inachtneming van de volgende rangorde: 

1 ° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 

ordening, het betalen van een meerwaarde; 

2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 

bouw- of aanpassingswerken; 

3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

In casu zijn de gevolgen van de bewezen verklaarde misdrijven niet kennelijk verenigbaar 

met een goede ruimtelijke ordening. Door een achterliggend bijgebouw, gelegen in de 

tuinzone van een perceel binnen een strook van lintbebouwing, in gebruik te nemen voor 

een handelsfunctie, zet men immers druk op de privacy van de buren en de belevingswaarde 

van hun tuinen en creëert men bovendien bijkomende verkeersdrukte. Ook het 

wederrechtelijk oprichten van de berging staat in rechtstreeks verband hiermee, aangezien 

dit slechts nodig was om de prijsgegeven bergingsfunctie van het achterliggend bijgebouw te 

vervangen. 

Ook bouw- of aanpassingswerken volstaan kennelijk niet voor het herstel van de plaatselijke 

ordening. Dit wordt ook niet aannemelijk gemaakt. Enkel het herstel van de plaats in de 

oorspronkelijke toestand kan daarom volstaan om de plaatselijke ordening te herstellen. 
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Het hof is op grond van de voorliggende gegevens van het strafdossier en de aangevoerde 

motieven van oordeel dat de herstelvordering van het Openbaar Ministerie zowel intern als 

extern wettig is en op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel beoogt van 

de gevolgen van de door beklaagden gepleegde misdrijven. Zij steunt op motieven van 

goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk onredelijk of buitenproportioneel. 

Bij toepassing van artikel 6.3.1, § 4 VCRO bepaalt het hof een termijn voor de uitvoering van 

de herstelmaatregelen. Gelet op de omvang van het beoogde herstel bepaalt het hof deze 

termijn op zes maanden vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit arrest. Tevens is het 

gepast om een dwangsom op te leggen, waarvan het bedrag bepaald wordt op 125,00 euro 

per dag vertraging. Deze dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na het verstrijken van 

de hoger vermelde hersteltermijn, in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend. Dit houdt 

concreet in dat er geen dwangsomtermijn wordt toegestaan. 

Bij toepassing van artikel 6.3.4, § 1 VCRO beveelt het hof dat, als de plaats niet binnen de 

vermelde termijn in de vorige staat wordt hersteld of als het strijdige gebruik niet binnen die 

termijn wordt gestaakt, zowel de stedenbouwkundige inspecteur als de burgemeester 

ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats van en op kosten van de 

veroordeelden. 

6. 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, 191, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 en 

211bis van het Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 5, 7, 7bis, 38, 40, 41bis, 42, 43, 43bis, 50, 65 en 66 van het Strafwetboek 

- 4.2.1.1 °a), 4.2.1.6°, 6.1.1.1 °, 6.1.41.§§1 en 3, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46 en 6.2.1 

van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

296 en 397 decreet van 25 april 2014 

- 4.2.1.1 °a), 4.2.1.6°, 6.2.1.1 °, 6.2.6, 6.3.1.§§1, 4 en 6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4.§1, 6.3.10 en 

7.7.5 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw) 

1 van de wet van 5 maart 1952 

- 59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

1, 8 en 18bis van de wet van 29 juni 1964 
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- 58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

91 van het KB van 28 december 1950 

1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

- 4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

- 6 van het KB van 26 april 2017 

7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak en met eenparigheid van stemmen; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van het hoger beroep 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ontvankelijk; 

Hervormt het bestreden vonnis zoals hierna bepaald; 

Op strafrechtelijk gebied 

1. Ten aanzien van beklaagde 

Verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten onder tenlasteleggingen I en Il; 

Veroordeelt de beklaagde voor deze vermengde feiten tot een geldboete van VIJFHONDERD 

euro, door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op DRIEDUIZEND euro; 

Gelast gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van deze geldboete ten belope van de helft; 

Beveelt lastens de beklaagde de verbeurdverklaring van wederrechtelijk verkregen 

vermogensvoordelen ten bedrage van 25.000,00 euro; 

Veroordeelt de beklaagde tot beta ling van een bijdrage van 20,00 euro aan het 

begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand; 
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Verplicht de beklaagde tot betaling van een bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders 

van 25,00 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro; 

Veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

55,15 euro; 

2. Ten aanzien van beklaagde 

Verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten onder tenlasteleggingen I en Il; 

Veroordeelt de beklaagde voor deze vermengde feiten tot een geldboete van VIJFHONDERD 

euro, door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op DRIEDUIZEND euro, of, bij gebreke 

aan betaling binnen de in artikel 40 van het Strafwetboek bepaalde termijn, tot een 

vervangende gevangenisstraf van 90 dagen; 

Gelast gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van deze geldboete ten belope van de helft; 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro aan het 

begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand; 

Verplicht de beklaagde tot betaling van een bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders 

van 25,00 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro; 

Veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

55,15 euro; 

3. Ten aanzien van beklaagde 

Verklaart de beklaagde schuldig aan de feiten onder tenlasteleggingen I en Il; 

Veroordeelt de beklaagde deze vermengde feiten tot een geldboete van VIJFHONDERD euro, 

door verhoging met 50 opdeciemen gebracht op DRIEDUIZEND euro, of, bij gebreke aan 

betal ing binnen de in artikel 40 van het strafwetboek bepaalde termijn, tot een vervangende 

gevangenisstraf van 90 dagen; 
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Gelast gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden het uitstel van de tenuitvoerlegging 

van deze geldboete ten belope van de helft; 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20,00 euro aan het 

begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand; 

Verplicht de beklaagde tot betaling van een bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders 

van 25,00 euro, na verhoging met 70 opdeciemen gebracht op 200,00 euro; 

Veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

55,15 euro; 

Met betrekking tot de herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering, ingesteld door het Openbaar Ministerie op grond van artikel 

6.3.1 VCRO ontvankelijk; 

Stelt vast dat deze herstelvordering zonder voorwerp is geworden in zoverre zij betrekking 

heeft op de carport voor het stallen van twee voertu igen; 

Verklaart de herstelvordering voor het overige gegrond in de hierna bepaalde mate; 

Beveelt beklaagden 

hoofdelijk om: 

de plaats gelegen te op de percelen aldaar gelegen 

en 

zijnde 

een huis met tuin en garage gekadastreerd zoals hoger omschreven, in haar 

oorspronkelijke staat te herstellen, hetgeen Impliceert dat de berging dient te 

worden afgebroken en de werkplaats in haar oorspronkelijke functie dient te worden 

hersteld; 

met betrekking tot de werkplaats het strijdig gebruik als handelsruimte te staken; 

binnen de termijn van ZES MAANDEN ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van dit 

arrest; 
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Beveelt op grond van huidig artikel 6.3.4.§1 VCRO dat, als de plaats niet binnen de door dit 

arrest gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld, de stedenbouwkundige inspecteur 

of de burgemeester van de gemeente ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen 

voorzien in de plaats van en op kosten van de veroordeelden; 

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan, hoofdelijk tot betaling van een dwangsom van HONDERDVIJFENTWINTIG EURO per 

dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken van de hoger vermelde 

hersteltermijn en in zoverre huidig arrest vooraf werd betekend; 

Met betrekking tot de kosten 

Veroordeelt de beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de strafvordering en de 

herstelvordering in beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal 

begroot op 411,47 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 9 september 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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