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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLMGDE(N) : 

001403 
RRN 

geboren tE op 
van Poolse nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

Op de eigendom aldaar gelegen 
gekadastreerd al! 
eigendom van (" 
ingevolge akte van 

gelijkvloers rechts achteraan 

) en 

p.2 
von,usnr / 

1, 

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, 

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, geheel of gedeeltellJk wlj:dgen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed 
zonder of in strijd met een geldige vergunning 

namelijk: 
de functiewijziging van Industrie en bedrijvigheid naar wonen, 
door de garage/magazijn om te vormen tot twee zelfstandige woongelegenheden van 18m2 en 19m2

, 

Tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014. op niet nader te bepalen data. de verjaring van de 
strafvordering terzake de tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van onderzoek of 
vervolging, namelUk door het aanvankelijk PV van de Lokale Recherche leefmilieu dd. 20 november 
2018. 
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ll. artikel 4.2.1.7': het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, 
een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer,opsplltsen van woning of in gebouw aantal 
woongelegenheden wijzigen zonder of In strijd met een geldige vergunning 

namelijk het vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 3 naar 5: 

- door op de gelijkvloerse verdieping rechts achteraan twee woongelegenheden te creëren van 
respectievelijk 18mi en 19m2• 

Tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014, op niet nader te bepalen data, de verjaring van de 
strafvordering terzake de tenlastelegging rechtsgeldig gestuit zijnde door daden van onderzoek of 
vervolging, namelijk door het aanvankelijk PV van de Lokale Recherche Leefmilieu dd. 20 november 
2018, 

De feiten vanaf 23 februari 2017 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 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 of verder te hebben uitgevoerd, 
De schendingen worden bestraft overeenkomstig artikel 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

De 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 voortvloeiende uit de tenlasteleggingen I en Il, en ex aequo et bono begroot op 
2.000,- Euro. 

• •• 
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PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid dd, 28/12/2020 ref: 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleglng verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 

Beklaagde Is niet verschenen hoewel hij rechtsgeldig werd gedagvaard, 

1. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. feiten en beoordeling van schuld 

1. 

Beklaagde wordt vervolgd voor diverse stedenbouwkundige misdrijven met betrekking tot een 
eigendom, gelegen te namelijk om zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning de hierna vermelde handelingen te hebben uitgevoerd (eerder 
strafbaar gesteld door artlkel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Rulmtelijke ordening (hierna "VCRO") 
en thans door artikel 6.2.1 VCRO): 

2. 

het geheel of gedeeltellJk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, in 
strijd met artikel 4.2.1.6° VCRO, namelijk een functiewijziging van Industrie en bedrijvigheid 
naar wonen door een garage/magazijn om te vormen tot twee zelfstandige 
woongelegenheden van 18m2 en 19mi, tussen 1 januari 2014 en 31 december 2014, op niet 
nader te bepalen data (tenlastelegging 1); 

het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het aantal 
woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een 
alleenstaande1 ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een 
flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, In strijd met artikel 4,2,1.7° 
VCRO, namelijk door op de gelijkvloerse verdieping achteraan twee woongelegenheden te 
creëren van l8m2 en 19m2

, tussen l januari 2014 en 31 december 2014, op niet nader te 
bepalen data (tenlastelegging Il), 

Op 8 oktober 2018 werd er bij een controle door de stadstoezichter van de stad in het 
pand gelegen tE vastgesteld dat de hoofdfunctie van de gelijkvloerse 
verdieping gedeeltelijk was gewijzigd van industrie en bedrijvigheid naar wonen. 

Het magazijn rechts achteraan bleek gedeeltelijk te zijn omgevormd naar twee zelfstandlge 
woongelegenheden, door het plaatsen van gipskartonplaten, wanden en plafonds. De toegang tot 
deze twee zelfstandige woongelegenheden bevond zich achter de algemene Inkomhal. De eerste 
woongelegenheld had een oppervlakte van 18,00 m2• De tweede woongelegenheld had een 
oppervlakte van 19,00 m2• 

Door het creëren van die twee zelfstandlge woongelegenheden werd het totaal aantal 
woongelegenheden in het gebouw gewijzigd van drie naar vijf woongelegenheden. Op de drie 

OS 'd 
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bovenliggende verdiepingen was er telkens sprake van een woongelegenheid , De twee 
woongelegenheden op de gelijkvloerse verdieping waren op het ogenblik van de controle niet 
bewoond, maar beklaagde verklaarde tijdens het plaatsbezoek dat ze werden verhuurd voor enkele 
maanden of enkele weken, afhankelijk van de vraag. 

3. 
Beklaagde werd op 31 januari 2019 verhoord en verklaarde vroeger eigenaar geweest te zijn van het 
volledige pand, gelegen te Op dat ogenblik stond het gelijkvloers 
(met ruimte voor twee burelen en een werkplaats) leeg. HIJ was meubelmaker en gebruikte het voor 
zijn handelszaak. Nadat zijn zaak failliet ging, heeft hij van de ruimtes op het gelijkvloers twee 
studio's gemaakt, met de bedoeling om familieleden daar te laten verblijven bij familiefeesten, Hij 
gaf wel toe dat hij het later ook, voor korte tijd, een paar keer aan derden verhuurde. Hij heeft het 
pand dan volledig verkocht (aan dezelfde staat als waarin het zich nu bevindt), maar zijn dochter zou 
de gelijkvloerse verdieping van het pand recent hebben teruggekocht. De ruimtes op de gelijkvloerse 
verdieping wuden nu leeg staan en enkel nog gebruikt worden als opslagplaats. Beklaagde 
verklaarde dat hij en zijn dochter niet meer de Intentie hadden de ruimtes nog te verhuren. 

4. 
Bij hercontroles op 21 maart 2019 en klaarblijkelijk ook op 12 november 2019 bleek de toestand in 
zijn geheel ongewijzigd gebleven. 

s. 
Bij schrijven van 17 december 2019 legde de burgemeester van de stad een 
herstelvordering voor de woning te voor aan de Hoge Raad 
voor de Handhavingsuitvoering, die er concreet toe strekte om: 

het aantal woongelegenheden terug te brengen naar 3 conform de laatst vergunde toestand 
zoals opgenomen op de plannen van de vergunning van 19 januari 1962, 
de gelijkvloerse verdieping (met uitzondering van de gemeenschappelijke traphal) volledlg te 
gebruiken als magazijni 
de Inrichting van het magazijn terug te brengen conform de plannen van de vergunning van 
19 januari 1962 waarbij alle toegevoegde binnenindeling, na de ruimte op de plannen van 
1962 opgetekend als 'lavatory', moet worden verwijderd. De twee gelijkvloerse 
woongelegenheden dienen daarbij volledig ontmanteld te worden. Ontmantelen houdt In 
dat de binnenmuren, badkamermeubelen, keukenmeubelen, aan- en afvoerleldlngen en 
tegelwerk dienen verwijderd te worden. 

Op 17 januari 2020 verleende de Hoge Raad voor de handhavingsuitvoering een positief advies voor 
alle onderdelen van deze herstelvorderlng. 

6. 
De rechtbank acht de feiten van tenlasteleggingen A en B bewezen in hoofde van beklaagde, gelet 
op de vaststelllngen van de stadstoezichter van de stad de aan het strafdossier 
gevoegde foto's en de verklaring van beklaagde !waarin hij aangeeft zelf de werken te hebben 
uitgevoerd), 

De rechtbank stelt zich wel vragen bij de weerhouden lncrlmlnatleperiode aangezien het pand 
klaarbllJkelljk op 26 maart 2010 door beklaagde (openbaar) werd verkocht aan de 

(zie stuk 29 strafdossier), die het dan op haar beurt 
pas op 9 mei 2017 aan de dochter van beklaagde verkocht. Op basis van het voorllggende 
strafdossier kan de rechtbank echter niet uitsluiten dat de werken inderdaad door beklaagde In 2014 
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werden uitgevoerd, zoals beklaagde aan de stadstoezichter klaarblijkelijk meedeelde bij de çontrole 
op 8 oktober 2018. 

De feiten van tenlasteleggingen A en B zijn bewezen in hoofde van beklaagde. 

2. Straftoemeting 

7. 
Alle feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen vermengen zich In hoofde van beklaagde 
als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat de rechtbank met toepassing van artikel 65, 
eerste lid van het strafwetboek aan beklaagde voor die feiten slechts één straf kan opleggen, met 
name de zwaarste. 

8. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de feiten, de 
specifieke omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtelijk verleden van 
beklaagde. 

De feiten zijn ontoelaatbaar, Zij geven blijk van een gebrek aan respect voor de regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening. Beklaagde is ook niet aan zijn proefstuk toe. In 2005 werd hij reeds 
veroordeeld voor een stedenbouwkundig misdrijf. Bovendien liep beklaagde al 18 veroordelingen 
voor de politierechtbank op. 

9. 
Beklaagde verscheen niet ter terechtzitting van 1 februari 2021 zodat de rechtbank geen zicht heeft 
op zijn persoonlijke situatie en intenties. 

10. 
De rechtbank meent dat de hierna bepaalde geldboete een voldoende waarschuwing zal betekenen 
voor beklaagde voor de toekomst teneinde recidive te voorkomen. Gelet op de eerdere veroordeling 
voor een stedenbouwkundig misdrijf, waar beklaagde klaarblijkelijk geen lering uit heeft getrokken, 
wordt een effectieve straf opgelegd. 

3, Verbeurdverklaring 

11. 
Het openbaar ministerie vroeg ter terechtzitting en schriftelijk In de dagvaarding conform artikel 
42,3' en 43bis van het Strafwetboek de verbeurdverklaring van een bedrag van 2.000,00 euro aan 
wederrechtelijke vermogensvoordelen uit de misdrijven onder tenlasteleggingen I en Il In hoofde 
van beklaagde. 

Beklaagde bekwam een onrechtmatig economisch voordeel door de verhuring in strijd met de 
stedenbouwkundige regelgeving. Daar misdaad niet mag lonen, zou het maatschappelijk 
onverantwoord zijn dat beklaagde voordeel zou halen uit de litigieuze feiten. De verbeurdverklaring 
van de Illegale vermogensvoordelen dient uitgesproken te worden en zij worden, bij gebrek aan 
concrete gegevens over huurprijzen en huurperlodes, in billijkheid geraamd op 2,000,00 euro. 

Er wordt bijgevolg een bedrag van 2,000,00 euro aan illegaal bekomen huurgelden verbeurd 

GS 'd Ot6S 'JN Nld V VH 
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verklaard in hoofde van beklaagde conform artikel 42,3" en 43bls van het Strafwetboek. 

4. Herstelvordering 

12. 
Overeenkomstig artikel 6.3.1, §1 VCRO beveelt de rechtbank ambtshalve of op vordering van een 
bevoegde overheid, naast de straf, een meerwaarde te betalen en/of bouw- en 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 v<in het herstel van de plaats ln de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

De buriemeester van de stad heeft een herstelvorderlng Ingesteld voor de woning te 
die er concreet toe strekt om: 

het aantal woongelegenheden terug te brengen naar 3 conform de laatst vergunde toestand 
zoals opgenomen op de plannen van de vergunning van 19 januari 1962, 
de gelljkvloerse verdieping {met uitzondering van de gemeenschappelijke traphal) volledig te 
gebruiken als magazijn; 

de inrichting van het magatlJn terug te brengen conform de plannen van de vergunning van 
19 januari 1962 waarbij alle toegevoegde binnenindeling, na de ruimte op de plannen van 
1962 opgetekend als 'lavatory', rnoet worden verwijderd. De twee gelijkvloerse 
woongelegenheden dienen daarbij volledig ontmanteld te worden. Ontmantelen houdt in 
dat de binnenmuren, badkamermeubelen, keukenmeubelen, aan- en afvoerleidingen en 
tegelwerk dienen verwijderd te worden. 

Die herstelvordering werd op 17 Januari 2020 positief geadviseerd door de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering. 

13. 
De rechtbank Is van oordeel dat de herstelvorderlng Intern en extern wettig Is en kan worden 
toegekend zoals gevorderd. De herstelvordering is gesteund op motieven van een goede ruimtelijke 
ordening en is niet disproportloneel. 

De rechtbank meent dat een hersteltermljn van 6 maanden kan worden voorzien, De rechtbank acht 
het tevens noodzakelijk om het herstel op te leggen onder verbeurte van een dwangsom. 

Het doel van de dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen bereikt worden Indien de 
dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de financiële draagkracht van de 
veroordeelde en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt hierbij geen rol. Oe rechtbank 
bepaalt de dwangsom op 1S0,00 euro per dag vertraging, met dien verstande dat die dwangsom zal 
verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huldig vonnis 
vooraf werd betekend. Er wordt aldus geen dwangsomtermijn toegestaan, 
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TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en 
de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art.1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 6, 38, 39, 40, 41, 65, 66 strafwetboek 
art. 21, 22, 23, 25 wet 17/4/1878 
art. 4 V.T.Sv 
art.186 sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de Inleidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

bij verstek ten aanzien van 

Op strafgebled 

Ten aanzien van 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen I en Il; 

tot een geldboete van 3000,00 EUR, zijnde 500,00 EUR verhoogd met 50 opdeciemen, 

Boete vervangbaar bij gebreke van betallng binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3" en 43bis Sw. de vermogensvoordelen (illegale 
huurgelden) voor een bedrag van 2000 euro. 

He rstelvo rd ering, 

Verklaart de herstelvordering die strekt tot hiernavolgende, ontvankelijk en gegrond: 

Beveelt lastens beklaagde dat de eigendom gelegen te 
rechts achteraan gekadastreerd als 

gelijkvloers 
zal hersteld worden door : 

het aantal woongelegenheden terug te brengen naar 3 conform de laatst vergunde toestand 
zoals opgenomen op de plannen van de vergunning van 19 Januari 1962, 
de gelijkvloerse verdieping (met uitzondering van de gemeenschappelijke traphal) volledig te 
gebruiken als magazijn; 
de Inrichting van het magazijn terug te brengen conform de plannen van de vergunning van 
19 januari 1962 waarbij alle toegevoegde binnenindeling, na de ruimte op de plannen van 
1962 opgetekend als 'lavatory', moet worden verwijderd. De twee gelijkvloerse 
woongelegenheden dienen daarbij volledig ontmanteld te worden. Ontmantelen houdt In 
dat de binnenmuren, badkamerrneubelen, keukenmeubelen, aan- en afvoerleidingen en 
tegelwerk dienen verwijderd te worden, 
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dit 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 150,00 euro per dag vertraging in het 
niet nakomen van het hiervoor bevolene. 

Machtigt de Stedenbouwkundig Inspecteur en de Burgemeester van de stad om 
ambtshalve tot uitvoering over te gaan, voor het geval het herstel niet binnen de opgelegde termijn 
zou zijn uitgevoerd. 

Machtigt de 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 veniietigen op een door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelden gehouden zijn 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; 

Veroordeelt tot betallng van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelljke 
gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor Juridische tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 
EUR. 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 282,08 EUR 

Dit vonnis Is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 1 maart 2021 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1; 

. rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




