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Het OPENBAAR MINISTERIE 

t egen 

1. 

rijksregisternummer 

geboren tE )p 

wonende te 

van Nederlandse nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. t~dvocaat bij de balie 

2. 

rijksreglsternummer 

geboren te 1p 

wonende te 

van Nederlandse nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. . advocaat bij de balie 

3. 

rijksregisternummer 

geboren te )p 

wonende te 

van de Nederlander nationaliteit 

beklaagde 

in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. 
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~·~~==----==---------------------------------------

1. Ten laste gelegde feiten 

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

Op het onroerend goed gelegen te 

gekadastreerd al ~ 

met een oppervlakte van 

eigendom van 

elk voor 1/2 in volle eigendom 

bij akte verleden door notaris 

en 

OJ: 

A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning -

feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een construct ie, met uitzondering van 

onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 

st rijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van 

de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 

voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in 

stand gehouden, namelijk (omschrijving misdrijf). 

(art. 4.1.1., 3° en g•, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex 

Ru imtelijke Ordening) 

te tussen 29 mei 2015 en 11 januari 2017. meermaals, op niet nader te bepalen 

data en laatst op 10 januari 2017, 

door 

namelijk het hebben uitgevoerd van werken aan het pand aan de 

zonder geldige vergunning sinds 29 mei 2015, 

te 

vanaf 1 maart 2018 in strijd met art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. 

lid 1, 1 o, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
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B als eigenaar het optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige 

vergunning toestaan of aanvaarden - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 

februari 2017 

als eigenaar te hebben toegestaan of aanvaard dat, bu iten de gevallen bedoeld in de 

art ikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het optrekken 

of plaatsen van een construct ie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder 

voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in st rijd met de vergunning, hetzij na 

verva l, vernietiging of het verstrij ken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 

schorsing van de vergunning, werd uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in 

artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk (omschrijving 

misdrijf). 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 3•, en 3 Vlaamse Codex 

Ruimtelij ke Ordening) 

te , tussen 29 mei 2015 en 11 januari 2017, meermaals, op niet nader t e bepalen 

data en laatst op 10 januari 2017, 

door 

als eigenaar hebben toegestaan of aanvaard dat 

uitgevoerd aan het pand aan de 

stedenbouwkundige vergunning sinds 29 mei 2015, 

te 

werken heeft 

zonder geldige 

sinds 1 maart 2018 in strijd met art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. 

lid 1, r , en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelij ke Ordening 

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

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van dd. 

Ref.: 

Bedrag: 230,00 euro 

Teamchef formaliteiten: 
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2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak ten aanzien van en bij verstek ten 

gewezen op 15 april 2019 aanzien van en 

door de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl, werd als 

volgt beslist: 

Op strafgebied 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging B: 

tot een geldboete van 1000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

8000,00 EUR. 

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

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbljstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/3 

x 311,35 = 103,78 EUR. 
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Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt 110or de tenlastelegging B: 

tot een geldboete van 1000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

8000,00 EUR. 

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

gevangenisstraf van 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgest eld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

tot de kost en van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/3 

x 311,35 = 103,78 EUR. 

Ten aanzien van derde beklaagde 

Veroordeelt voor de t enlastelegging A: 

tot een geldboete van 2000,00 EUR, verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

16000,00 EUR. 

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

gevangenisstraf van 90 dagen. 
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Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uit gesteld gedurende 3 jaren 

vanaf heden wat betreft deze geldboete. 

Veroordeelt 

Herstel 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor 

juridische tweedelijnsbijstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

t ot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 1/3 

x 311,35 = 103,78 EUR. 

Beveelt lastens beklaagden 

(tweede beklaagde) en 

[eerste beklaagde), 

(derde beklaagde), 

dat de plaatsen gelegen te 

oorspronkelijke staat zullen hersteld worden, 

gekadastreerd als 

met een oppervlakte van SOca, in hun 

namelijk door de niet-vergunde woning in opbouw volledig af te breken, 

binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde t reden van huidig 

vonnis. 

Dat de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest en de 

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de stad 

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

uitvoering ervan kan voorzien. 
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Machtigt de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest 

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

stad 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 hetmeer-en/of andersgevorderde af. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 15 april2019 op de griffie van de 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 6 mei 2019 door de beklaagden en 

tegen al de beschikkingen, 

op 7 mei 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van de beklaagden 

en tegen al de 

beschikkingen op strafrechtelijk gebied. 

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 6 mei 2019 door de beklaagden :!n 

op 7 mei 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE ten aanzien van de beklaagden 

en 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 11 december 2019. 
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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 hemzelf en zijn raadsman, voornoemd 

de beklaagder er in hun middelen van 

verdediging, ontwikkeld door hun raadsman, voornoemd. 

De neergelegde conclusie en stukken werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

de hogere beroepen 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep van de beklaagden en van het Openbaar Ministerie 

werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagden 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 grieven zijn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek van 

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

heeft gewezen en de daarin bepaalde grief met betrekking tot de strafmaat is nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagden en het Openbaar 

Ministerie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

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 daarom uit tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van 

het bestreden vonnis die betrekking hebben op 

de schuld voor de beklaagden en 

de strafmaat voor alle drie de beklaagden, 

de herstelvordering. 

Waar het Openbaar Ministerie ter zitting heeft gevorderd om de herstelmaatregel te 

koppelen aan een dwangsom, stelt het hof vast dat tegen het niet toekennen van de 

dwangsom door de eerste rechter geen grief werd geformuleerd. Het hof heeft derhalve 

geen rechtsmacht om te oordelen over deze vordering van het Openbaar Ministerie. 

5. Motivering ten gronde op strafrechtelijk gebied 

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

de schuld van de beklaagden en :~an de hen 

ten laste gelegde feiten onder B zoals hiervoor omschreven bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke 

door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het hof wordt beaamd en 

overgenomen. Deze beklaagden zijn de eigenaars van het onroerend goed in kwestie en 

werden ook in die hoedanigheid vervolgd onder tenlastelegging B. In de conclusie werd ook 

geen middel ontwikkeld in verband met de schuld van deze beklaagden. In dispositief vragen 

zij enkel een wijziging van het bestreden vonnis voor wat betreft de opgelegde geldboetes, 

m.a.w. een wijziging van de straftoemeting. 

2. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagden, 

de vaststelling dat slechts éénmaal een veroordeling opliep 

door de politierechtbank en dat en 

een blanco st rafregister hebben, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrekkige naleving 

van de stedenbouwkundige regelgeving. 

r--PA GE 01-00001559785-0010-0015-01-01-~ 

L 



Hof van beroep Antwerpen- 2019/ C0 /520- p. 11 

;.~ .. .::-:-r-. ',,,.,., ---·~---------------------

Daarom werd aan de beklaagden door de eerste rechter om oordeelkundige redenen, 

beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en aangepaste bestraffing 

opgelegd onder de vorm van een geldboete van 2.000 euro wat beklaagde 

betreft en onder de vorm van een geldboete van 1.000 euro wat beklaagden 

en betreft gelet op hun kleine rol bij de 

inbreuk. 

Het hof ziet geen redenen om deze geldboetes te verminderen gelet op het feit dat zij door 

de eerste rechter reeds volledig met uitstel van de tenuitvoerlegging werden opgelegd 

gedurende een termijn van 3 jaar. Dit uitstel wordt tevens bevestigd zodat de geldboetes 

dienen als waarschuwing naar de toekomst. 

De eerste rechter veroordeelde de beklaagden terecht ook tot betaling van een bijdrage tot 

de financiering van het bijzonder fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders en de bijdrage ten bate van het 

begratingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand. 

De eerste rechter legde de beklaagden een vaste vergoeding voor beheerskosten in 

strahaken op op grond van artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 

houdende het algemeen reglement strafzaken. Deze bepaling werd echter met ingang van 1 

januari 2020 opgeheven door artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot 

vaststelling van de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de 

procedure volgens dewelke gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden 

toegekend, geverifieerd, betaald en teruggevorderd. De vaste vergoeding wordt daarom niet 

meer opgelegd aan de beklaagden. 

6. Herstelvordering 

1. De burgemeester van de Stad vorderde het herstel in de oorspronkelijke 

toestand; dit houdt volgens de herstelvordering in: dat "de niet-vergunde woning in opbouw 

volledig afgebroken dient te worden". Deze herstelvordering werd ingeleid per schrijven aan 

het Openbaar Ministerie van 4 december 2018, na positief advies van de Hoge Raad voor de 

Handhavingsultvoering van 26 oktober 2018. 
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2. 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 o 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 is het gevolg van het misdrijf niet kennelijk verenigbaar met een goede ruimtelijke 

ordening zodat enkel de tweede of derde herstelmaatregel aan de orde zijn. Bouw- of 

aanpassingswerken volstaan niet kennelijk 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. 

3. De gemotiveerde herstelvordering van de burgemeester, na positief advies van de Hoge 

Raad voor de Handhavingsuitvoering, is zowel intern als extern wettig en beoogt, binnen de 

weerhouden feiten, op gepaste, aangepaste doch noodzakelijke wijze het herstel van de 

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

goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk onredelijk. 

4. De beklaagden zelf beroepen zich ook niet op de onwettelijkheid of onredelijkheid van de 

herstelvordering maar vragen in conclusie enkel dat hen een termijn van 4 jaar na het 

definitief worden van dit arrest zou worden gegeven om de herstelvordering uit te voeren. 

5. Op grond van huidig artikel 6.3.1, § 4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor de 

uitvoering van de herstelmaatregelen. 

De termijn voor het herstel werd door de eerste rechter bepaald op 2 jaar vanaf het in 

kracht van gewijsde gaan van het betreden vonnis. Het toekennen van een langere termijn 

zou volgens het hof, gelet op de beperkte omvang van het herstel, onredelijk zijn. Het 

bestreden vonnis wordt derhalve bevestigd, met dien verstande dat de hersteltermijn loopt 

vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit arrest. 
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7. 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 1g35 

162, 185, 1go, 1goter, 1g4, 1g5, 1gg, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210 en 211 van het 

Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40 en 66 van het Strafwetboek 

4.1.1., 3° en go, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1° en 3°, en 3, 6.1.41. 

§§ 1 en 3, 6.1.42, 6.1.43, 6.1.44, 6.1.46, 6.2.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

(oud) 

4.1.1., 3° en go, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1° en r, 6.3.1. § 1, 4 en 

6, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 § 1, 6.3.10 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (nieuw) 

1 van de wet van 5 maart 1g52 

5g en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1 en 8 van de wet van 2g juni 1g64 

58 van het KB van 18 december 1g86 

28 en 2g van de wet van 1 augustus 1g85 

4 §3, 5 en 10 van de wet van 1g maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

8. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat aan de veroordeelden geen vaste 

vergoeding voor beheerskosten in strafzaken wordt opgelegd; 
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Wat de herstelvordering betreft 

Bevestigt het bestreden vonnis, met dien verstande dat de termijn voor het uitvoeren van de 

herstelmaatregelloopt vanaf het in kracht van gewijsde treden van dit arrest; 

De kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagden ieder tot 1/3 van de overige kosten van de strafvordering in 

beide aanleggen, deze voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 398,10 

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 15 januari 2020 

uitgesproken dool 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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