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Het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

rijksregisternummer 

geboren te 

wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

provincie 

1. Ten laste gelegde feiten 

loco mr. beiden advocaat bij de balie 

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

op de eigendom aldaar gelegen te 

handelshuis gekadastreerd als 

met een globale oppervlakte van 

eigendom van er 

ingevolge akte van 12 februari 1992, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning, het zij na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, 

hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben 

uitgevoerd, in woongebied, 

bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

artikel 4.2.1.1 °.a): het verrichten van navolgende bouwwerken, met uitzondering van 

onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie, 
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namelijk: 

het optrekken van vier garageboxen van elk 3m x 3m door een plat dak te construeren met 

een lengte van 12 meter en het uitvoeren van gevelwerken aan de scheidingsmuur. 

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

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

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

verkaveld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, 

namelijk hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen, hetzij in 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. 

Te van 1 september 2016 tot 15 september 2016 

door 

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 door afbraak van de vier garages in opbouw op vordering van het openbaar 

ministerie onder verbeurte van een dwangsom van 250,- Euro per dag bij niet uitvoering 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 Rechtszekerheid 

Ref.: 

Bedrag: 230,00 euro 

Fiscaal Deskundige (get.) 

cl.d. 4 juni 2019 
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2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis. bij verstek gewezen op 28 oktober 2019 door de rechtbank van eerste aanleg 

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

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlastelegging: 

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

opdeciemen. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Beveelt lastens 

dat op de plaatsen gelegen te gekadastreerd als 

met een oppervlakte van in hun oorspronkelijke 

staat zullen hersteld worden, namelijk door de afbraak van de 4 garages, binnen een termijn 

van 6 maanden te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde treden van huidig vonnis en 

onder verbeuring van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging in het niet nakomen 

van het hiervoor bevolene. 

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

gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester in naam van de 

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

ervan kan voorzien. 

Machtigt de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur in naam van het Vlaamse Gewest 

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

gemeente de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te 

verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een door hen gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, verminderd met de 

opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 

staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 
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Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 

opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

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

tweedelijnsbijstand. 

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

53,58 EUR. 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 281, 71 EUR. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingesteld tegen voormeld vonnis van 28 oktober 2019 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. afdeling Antwerpen: 

op 9 december 2019 door de beklaagde 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 9 december 2019 door de beklaagde 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zittingen van 7 en 21 oktober 2020. 

Het hof heeft hierbij gehoord: 

mevrouw de Voorzitter in haar verslag, 
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het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

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

voornoemd. 

De neergelegde conclusies 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 de beklaagde werd tijdig en regelmatig gedaan op de 

griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde 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. Gelet op het bovenstaande is het hoger beroep van de beklaagde 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 strekt de rechtsmacht van het 

hof zich uit tot de beoordeling van de beschikkingen op strafrechtelijk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de schuld, de straf en de herstelvordering. 

Ter zitting van 7 oktober 2020 deed beklaagde afstand van zijn grief met betrekking tot de 

schuld zodat de rechtsmacht van het hof beperkt is tot de straf en de herstelvordering. 
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S. Motivering ten gronde 

5.1. De straftoemeting 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

- de persoon van de beklaagde, 

- zijn strafrechtelijke voorgaanden waaruit blijkt dat hij reeds 9 maal werd veroordeeld 

door de politierechtbank, 

- de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect 

voor de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en dat beklaagde ondanks het 

stakingsbevel de werken verder zette, 

- dat beklaagde inmiddels overging tot herstel zodat de herstelvordering zonder 

voorwerp is. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 500,00 euro te vermeerderen 

met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van: 90 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 reglementering inzake 

ruimtelijke ordening te respecteren. 

5.2. De herstelvordering 

Op 2 oktober 2018 formuleerde het College van Burgemeester en Schepenen van de stad 

na positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering de 

herstelvordering tot herstel in de oorspronkelijke toestand met name de afbraak van de 4 

garages binnen de 6 maanden op straffe van een dwangsom van 250,00 euro. 

Op 6 oktober 2020 gingen de verbalisanten ter plaatse en stelden vast dat de 4 garages 

werden afgebroken zodat de herstelvordering zonder voorwerp is. 
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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 

152, 162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 209bis, 210 en 

211 van het Wetboek van Strafvordering 

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

- 4.2.1.1 °.a), 6.1.1.1 ° en 6.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (oud) 

- 296 en 397 van het decreet van 25 april 2014 

- 4.2.1.1 °.a), 6.2.1.lid 1.1 ° en 6.3.1 §6 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 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 

- 91 van het KB van 28 december 1950 

- 1 en 2 van het KB van 28 augustus 2020 

- 1 en lbis van het KB nr. 22 van 24 oktober 1934 

- 4 van de wet van 17 april 1878 

7. Beslissing 

Het hof, 

Rechtdoende op tegenspraak; 

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 de beklaagde ontvankelijk; 

Verleent akte van de afstand van de grief met betrekking tot de schuldigverklaring; 
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Op strafrechtelijk gebied 

Stelt vast dat in het bestreden vonnis definitief uitspraak werd gedaan over de schuld van de 

beklaagde aan de hem ten laste gelegde feiten; 

Veroordeelt de beklaagde wegens deze feiten tot een geldboete van 500,00 euro, door 

verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 3.000,00 euro, of 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 het bedrag van 200,00 

euro, na verhoging met 50 opdeciemen gebracht op 1.200,00 euro; 

Verplicht de beklaagde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bij zonder 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; 

Legt aan de veroordeelde een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken op van 

53,58 euro; 

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

voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

Herstelvordering 

Zegt voor recht dat de herstelvordering van het College van Burgemeester en Schepenen van 

de stad zonder voorwerp is; 

De kosten 

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

voorgeschoten door de openbare partij in totaal begroot op 421,81 euro, hierin begrepen de 

kosten van afschrift en betekening van het verstekvonnis, het verstek aan beklaagde zelf te 

wijten zijnde. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, C4 kamer, samengesteld uit: 

Kamervoorzitter 

Raadsheer 

Raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 18 november 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 

in de onmogelijkheid zijnde om te tekenen 

(art. 19Sbis Wetboek van Strafvordering en 

art. 785 Gerechtelijk Wetboek) 
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