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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

rljksregisternummer 

geboren te op 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

in persoon aanwezig en bijgestaan door mr. advocaat bij de balie provincie 

1. Ten laste gelegde felten 

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

op de percelen aldaar gelegen 

een hoeve gekadastreerd als 

met een (globale) oppervlakte van 

en een weiland en 

11et een (globale) oppervlakte van 

eigendom van ( 

ingevolge akte verleden op 

gekadastreerd als 

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, gelegen in agrarisch gebred, 
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Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1 • van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

I. 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 vergunnlngspllchtig werd aangemerkt, 

nameli jk: 

a) een hooizolder te hebben omgevormd tot een appartement op de eerste verdieping 

120m2 groot en op de tweede verdieping 40 m2 dienstig voor verhuring. 

Van 1 ianuari 2011 tot 1 september 2011, de veriaring van de strafvordering terzake de 

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

bil proces-verbaal nr. dd. 13 mei 2016 van lokale politiezone . stuk 

b) een koeiensta l te hebben omgevormd tot een appartement met een gelij kvloerse, eerste 

en tweede verdieping, dienstig voor verhuring. 

Van 1 november 2011 tot 31 december 2012, de verjaring van de strafvordering terzake de 

tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zi jnde door daden van onderzoek of vervolging, namelijk 

bii kantschrift van 28 december 2017 gericht aan de lokale politiezone stuk 

11. artikel 4.2.1.5" a) : het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten va n een grond 

voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerhande materialen, 

materieel of afval, 

nameli jk 

het opslaan van boomstammen, allerlei machines zoals zaag- en kliefmachines, en materiaal 

in het kader van het tuinaannemingsbedrijf o.a. ook op plantenkweekzones, 

Van 9 december 2013 tot minstens 7 september 2018, 
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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 de schriftelijke vordering van het OM neergelegd in 

het strafdossier. 

Verdachte tevens gedagvaard om, bij toepassing van art. 6.3.1. 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. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheld 

ref.: 

bedrag: 230,00 euro 

get. Expert 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

d.d. 25 oktober 2018 

B1j het vonnis, op tegenspraak gewezen op 21 januari 2019 door de rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1, werd als volgt beslist: 

Op strafgebied 

Spreekt voor de tenlasteleggingen I en 11 vrij. 

Wijst de vordering van het openbaar ministerie tot verbeurdverklaring en herstel af. 

Legt de kosten van het geding, belopende op 255,69 EUR, ten laste van de Staat. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 21 januari 2019 de rechtbank 

van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 
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op 28 januari 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 28 januari 2019 door het OPENBAAR MINISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 29 januari 2020. 

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 persoon en in zijn middelen van verdediging, ontwikkeld door 

hemzelf en door zijn raadsman, voornoemd. 

De neergelegde conclusie en stukken werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het rechtsmiddel 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 op de griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen. 

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 bestreden vonnis 

heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven zijn nauwkeurig. 
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4. Gelet op het bovenstaande is het hoger beroep van het Openbaar Ministerie 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. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van dit arrest is de rechtsmacht van het hof 

daarom beperkt tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld voor de feiten l.a en l.b en 11, de 

strafmaat, de verbeurdverklaring van de illegale vermogensvoordelen en de 

herstelvordering. 

5. Voorafgaand: wetswijziging sinds de feiten en de blijvende strafbaarheid 

De feiten dienen als volgt te worden geactualiseerd: 

1. De door het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (BS 23 

oktober 2014) bepaalde wijzigingen aan het vergunningsluik van de VCRO zijn in werking 

getreden op 23 februari 2017. 

Door art. 296 van voormeld decreet van 25 april 2014 worden in art. 4.2.1 VCRO de woorden 

"voorafgaande stedenbouwkundige vergunning" vervangen door de woorden 

"voorafgaande omgevingsvergunmng voor stedenbouwkundige handelingen". 

2. Art. 145 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning (BS 27 augustus 2014) bepaalt dat dit in werking treedt één jaar na de 

datum van goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering waarmee de datum van de 

inwerkingtreding van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 

wordt vastgelegd. Dit betekent dat dit decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving 

van de omgevingsvergunning in werking zou zijn getreden op 23 februari 2018. Echter 

ingevolge art. 51 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de 

Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018 (gepubliceerd in BS op 28 februari 2018), is het 

decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning met 

uitzondering van art. 145, tweede lid in werking getreden op 1 maart 2018. 
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3. Het nieuwe artikel 6.2.1 van de VCRO houdt thans de strafbepalingen in en luidt met 

betrekking tot onderhavige zaak als volgt: 

"De hierna volgende handelingen en omissies worden stedenbouwkundige misdrijven 
genoemd, en worden bestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en met 
een geldboete van 26 euro tot 400.000 euro of met een van deze straffen alleen: 
1° het uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor 
het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, of het verder 
uitvoeren van de handelingen, vermeld in artikel 4.2.1 en artikel 4.2.15, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de betreffende vergunning ...... " 

4. De feiten sub l.a en l.b waarvoor beklaagde vervolgd wordt maken een inbreuk uit op het 

artikel 4.2.1.6° (de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk 

wijzigen met name een hooizolder en koeienstal te hebben omgevormd tot appartement) en 

de feiten sub 11 maken een inbreuk uit op art .4.2.1.5° a (een grond gewoonlijk gebruiken, 

aanleggen of innchten voor het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens) van de 

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

Deze feiten zijn strafbaar gebleven na bovenvermelde wetswijzigingen, weliswaar thans op 

grond van artikel 6.2.1. lid 1.1° VCRO (voorheen 6.1.1. lid 1.r VCRO) ingevolge het decreet 

van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning. De strafmaat is 

eveneens hetzelfde gebleven. 

De beklaagden werden van het bovenstaande in kennis gesteld door de nota neergelegd 

door het Openbaar Ministerie van 8 maart 2019 en konden hierover verweer voeren. 

6. Motivering ten gronde 

6.1. Op strafrechtelijk gebied 

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

de schuld van de beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten l.a en l.b en 11 zoals hiervoor 

geactualiseerd, bewezen bevonden. 
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De constructie is gelegen in een agrarisch gebled conform het gewestplan Turnhout, 

goedgekeurd bij KB van 30 september 1977, zijnde een niet kwetsbaar gebied. Beklaagde 

baat een boomverzorgingsbedrijf uit waarbij oude bomen gerooid worden en vervangen 

worden door gezonde bomen. Op het terrein bevonden zich her en der werktuigen, 

boomstammen, snoeihout en zaagsel. Beklaagde beschikte over geen milieuvergunnmg voor 

het uitoefenen van deze activiteit. (zie vaststellingen op 19 december 2013). 

2. Met betrekking tot de feiten sub l.a en l.b (functiewijziging van hooizolder naar 

appartement en koeienstal naar appartement met gelijkvloers en eerste en tweede 

verdieping) verwijst het hof naar de vaststellingen van de verbalisanten op 19 december 

2013 (stuk 71 en 72 van het strafdossier) met foto's alsook naar de verklaringen van de 

huurders van deze woongelegenheden zijnde dhr. (stuk 47 strafdossier) en dhr. 

(stuk 17 strafdossier) . 

Beklaagde bekwam op 18 augustus 2010 een stedenbouwkundige vergunning (thans 

omgevingsvergunning) voor een gedeeltelijke functiewijziging van landbouw naar 

tuinbouwactiviteit. Deze vergunning is duidelijk en voor geen Interpretatie vatbaar. 

In deze vergunning werd geen functiewijziging verleend om In deze bijgebouwen (koeienstal 

en hooizolder) bijkomende woongelegenheden te creëren. Beklaagde beroept zich dan ook 

ten onrechte op de goede trouw. 

Dat bij nazicht op 16 januari 2015 de woongelegenheden niet langer verhuurd werden, is 

irrelevant. 

Beklaagde diende een regularisatievergunning in en bij beslissing van het College van 

Burgemeester en Schepenen van de gemeente werd een vergunning verleend op 

1 februari 2016 voor de verbouwing van de bestaande hoeve en voor het herbouwen van 

bestaande bedrijfsgebouwen: 

de oorspronkelijke bestaande woongelegenheid vooraan rechts op het perceel blijft 

bestaan als woongelegenheid, 

de vroegere stallinks van de woongelegenheid wordt gebruikt als kantoren, 

Het door beklaagde hierboven Ingerichte appartement (feit sub l.a) werd vergund als 

schaftplaats sociale ruimten voor het personeel, 

de schuur links van de kantoren werd vergund als werkplaats op het gelijkvloers en 

op de eerste verdieping als bergplaats, 

drie oude varkensstallen, oude schuur en oude loods dienen te worden afgebroken 

en in de plaats daarvan worden er twee loodsen opgericht met groenschermen. 
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Het feit dat achteraf de toestand werd geregulariseerd heft In hoofde van beklaagde de 

strafbaarheid niet op. 

3. Met betrekking tot het feit sub 11 verwijst het hof naar de vaststellingen met foto1s op 19 

december 2013 (stuk 71 en 72 strafdossier), 13 mei 2016 (stuk 99 en 100 strafdossier), 1 

maart 2018 (stuk 110 strafdossier) en 7 september 2018 (stuk 123 strafdossier). De 

verbalisanten stelden vast dat beklaagde nog steeds boomstammen, hout en zaagsel op het 

terrein opgestapeld had. Beklaagde deed nadien weliswaar een melding milieuvergunning 

klasse 3 (stuk 17 bundel beklaagde). Op 1 juni 2015 nam het College van Burgemeester en 

Schepenen van de gemeente akte van de melding Ingediend door beklaagde (stuk 

20 bundel beklaagde) mits naleving van de opgelegde milieuvergunnlngsvoorwaarden. Dit 

doet echter geen afbreuk aan de vaststelling dat beklaagde voor de opslag van 

boomstammen, hout en zaagsel niet beschikte over een omgevingsvergunning. Beklaagde 

betaalde een bestuurl ijke geldboete van 1.800 euro op 4 november 2016 zoals blijkt uit stuk 

13 (bundel beklaagde). Deze bestuurlijke geldboete werd door de administratie Leefmilieu, 

Natuur en Energie geheven wegens inbreuk op art. 16.6.1 van het decreet van 5 april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake Milieubeleid (DABM) (zie vaststellingen op 19 

december 2013 stuk 69) en niet wegens Inbreuken op het VCRO. 

Op 1 februari 2016 bekwam beklaagde een regularisatievergunning maar deze vergunning 

bepaalde uitdrukkelijk dat de zones voor het kweken van planten daadwerkelijk aangeplant 

moeten worden of gebruikt worden voor opslag van planten maar niet gebruikt mogen 

worden voor de opslag van materieel en andere materialen zoals boomstammen, snoeihout, 

gekliefd hout en werktuigen (zie vergunning van 1 februari 2016 onder voorwaarde 10 stuk 

91 strafdossier). Aanvankelijk verklaarde beklaagde bij de vaststelling op 13 mei 2016 dat hij 

voor de opslag van boomstammen, hout en zaagsel een andere locatie zou zoeken maar bij 

een latere vaststelling op 1 maart 2018 zag hij hiervan af en ging hij trachten ook deze 

toestand te regulariseren. Tot op heden is deze toestand niet geregulariseerd. 

4. De straftoemeting 

De feiten voorzien onder de tenlasteleggingen l.a en l.b en 11 zijn de opeenvolgende en 

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

worden uitgesproken, nl. de zwaarste. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

de persoon van de beklaagde, 

zijn blanco strafregister, 
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de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect 

voor regelgeving inzake ruimtelijke ordening, 

het gegeven dat beklaagde inmiddels een regularisatievergunning heeft bekomen 

voor de gebouwen maar nog geen vergunning voor het opstapelen van 

boomstammen, hout en zaagsel, 

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

overschrijden van de redelijke termijn. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 300,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 30 dagen. 

Nu de beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een criminele straf of tot een 

hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, wordt de bestraffing deels met uitstel 

verleend, zoals hierna bepaald, om hem in de toekomst verder te ontraden zich aan 

dergelijke feiten schuldig te maken en hem ertoe aan te zetten de wetgeving inzake 

ruimtelijke ordening te respecteren. 

De geldboete moet de beklaagde ervan weerhouden in de toekomst dergelijke laakbare 

handelingen te stellen. 

Het opleggen van een geldboete is, rekening houdend qua hoogte met de ernst van de 

feiten, bedoeld om beklaagde in zijn financieel vermogen te treffen. 

5. De verbeurdverklaring 

Het Openbaar Ministerie vorderde schriftelijk op 8 oktober 2018 ten aanzien van beklaagde 

de bijzondere verbeurdverklaring van het wederrechtelijk vermogensvoordeel ten belope 

van 56.550,00 euro op grond van de in hoofde van beklaagde bewezen verklaarde feiten sub 

l.a en I.b. 

Het wederechtelijk vermogensvoordeel werd berekend aan de hand van de in het dossier 

beschikbare informatie over de periodes van illegale verhuring en de overeengekomen 

huurprijzen. De ontvangen huurgelden werden niet gevonden in het vermogen van 

beklaagde zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op ~en daarmee overeenstemmend 

bedrag. Bij ontstentenis van nauwkeurige beoordelingsgegevens mag de raming van het 

equivalente bedrag ook naar billijkheid geschieden. 
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Het hof is van oordeel dat er aanleiding bestaat om de vermogensvoordelen voor de 

beklaagde verbeurd te verklaren aangezien het maatschappelijk niet verantwoord zou zijn 

dat de beklaagde voordelen zou putten uit de bewezen verklaarde misdrijven. 

Gezien inmiddels de toestand werd geregulariseerd en beklaagde onmiddellijk na de 

vaststellingen de huur opzegde, is het hof van oordeel dat de rechtstreeks verkregen 

vermogensvoordelen naar billijkheid en teneinde een te zware straf te vermijden kunnen 

worden geraamd op het bedrag van 15.000,00 euro. 

6.2. Met betrekking tot de herstelvordering 

In de dagvaarding vorderde het Openbaar Ministerie op grond van art. 6.3.1 van het VCRO 

om beklaagde te veroordelen tot het herstel in de oorspronkelijke toestand met staking van 

strijdig gebruik op grond van de feiten sub 11 (het gewoonlijk gebruiken van een grond voor 

het opslaan van boomstammen, allerlei machines en materieel in het kader van 

tuinaannemingsbedrijf) onder verbeurte van een dwangsom van 200,00 euro per dag bij 

overtreding van het bevolen herstel nl. binnen een termijn van 6 maanden na het in kracht 

van gewijsde treden van het vonnis. Op rond van art. 6.3.1 §2 VCRO kan het Openbaar 

Ministerie als bevoegde overheid een vordering instellen om het strijdig gebruik te staken 

zonder dat er een positief advies van de Hoge Raad voor Handhaving werd verleend (art. 

6.3.10 VCRO). 

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. 
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Op 7 september 2018 stelden de verbalisanten vast dat inmiddels de oude koestallen 

werden afgebroken en 2 loodsen werden gebouwd conform de omgevingsvergunning van 1 

februari 2016. Maar tot op heden, en dat werd overigens door beklaagde niet betwist ter 

zitting, worden er nog steeds boomstammen, hout en zaagsel op de terreinen gestapeld. 

Beklaagde houdt voor verwijzend naar de melding milieuvergunning klasse 3 van 1 juni 2015 

het toegestaan is om een bepaalde hoeveelheid boomstammen en hout in het kader van de 

uitbating van het tuinaannemingsbedrijf te stapelen. 

Het hof acht het dan ook opportuun alvorens ten gronde over deze herstelvordering te 

oordelen, een heropening der debatten te bevelen met het verzoek aan het Openbaar 

Ministerie om na te gaan welke algemene sectorale milieuvoorwaarden van toepassing zijn 

en wat de huidige toestand is van het terrein. 

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 1935 

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 en 211bis 

van het Wetboek van Strafvordering 

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

4.2.1.5°.a), 4.2.1.6°, 6.1.1.1id 1.1° en 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (oud) 

art. 296 en 397 van het decreet van 25 april 2014 

4.2.1.5°.a), 4.2.1.6°, 6.2.1.1id 1.1°, 6.3.1.§6, 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 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

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

6 van het KB van 26 april 2017 
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8. 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 en gegrond; 

Op strafrechtelijk gebied 

Het bestreden vonnis wijzigend; 

Actualiseert de feiten zoals hoger omschreven onder punt 5; 

Verklaart de beklaagde schuldig aan de hem ten laste gelegde feiten l.a en l.b en 11 zoals 

geactualiseerd; 

Veroordeelt de beklaagde wegens deze vermengde feiten zoals geactualiseerd tot een 

geldboete van 300,00 euro gebracht op 2.400,00 euro door verhoging met 70 opdeciemen of 

een vervangende gevangenisstraf van 30 dagen, waarvan de helft met uitstel gedurende een 

termijn van drie jaar; 

Stelt vast dat de felten gepleegd werden zowel voor als na 1 januari 2017; 

Beveelt de verbeurdverklaring van de illegaal verkregen vermogensvoordelen ten bedrage 

van 15.000,00 euro; 

Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds 

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

bedrag te betalen van 25,00 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00 

euro; 

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

voor de juridische tweedelijnsbijstand; 
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Met betrekking tot de herstelvordering 

Alvorens ten gronde te oordelen over de herstelvordering beveelt het hof een heropening 

der debatten op de terechtzitting van 7 oktober 2020 om 11.00 uur om redenen zoals hoger 

uiteengezet; 

De kosten 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering in beide aanleggen, deze 

voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 299,38 euro; 

Houdt de beslissing over de kosten met betrekking tot de herstelvordering voorlopig aan. 
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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 29 april 2020 

Uitgesproken door Raadsheer 

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

met bijstand van griffier 

Mevrouw Kamervoorzitter, bevindt zich in de onmogelijkheld om dit arrest te 

ondertekenen (art. 195bls Wetboek van Strafvordering en art. 785 Gerechtelijk Wetboek). 

De heer Raadsheer, bevindt zich in de onmogelijkheid om dit arrest te 

ondertekenen (art. 195bis Wetboek van Strafvordering en art. 785 Gerechtelijk Wetboek). 

Mevrouw , Kamervoorzitter, Is tevens wettig verhinderd om dit arrest uit te 

spreken zodat krachtens beschikking van 29 apri l 2020 van de heer Eerste Voorzitter zij met 

het oog op de uitspraak vervangen wordt door Raadsheer (artikel 782bls, 

tweede lid Gerechtelijk Wetboek). 
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