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vonnis nr. 

VONNIS 

nummer: ~~~1 ~ 
datum : 20/11/2000 

De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, kamer 1 C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het vol
gende vonnis uitgesproken: 

Notitie nummer: AN66.LM.2067-94 

in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: 

TEGEN : 

1. 
restaurateur 

009911 geboren te op 
wonende te 
Belg 

2. 
zonder beroep 

009912 
geboren te op 
wonende te 
Belgische 

BETICHT VAN : te·-

der en 2": 

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uit
voering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uit-
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voering zodanige hulp te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf 
zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd. 

A. In meerdere malen op niet nader te bepalen data tussen 1.5.94 en 16.9.94 

Bij inbreuk op de artikelen 13 (1) (2) (3), 14 en 15 van het Decreet van 3\ 
maart 1976 tot beschenning van monumenten en stads- en dorpsgezicht- f 
en zonper de in artikel 11 §4 voorgeschreven machtiging of in strijd met 
bij zodanige machtiging gestelde voorwaarden, werken te hebben uitgev
oerd aan een beschermd monument of aan een in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht gelegen onroerend _goed, nl. aan ··~--___ _ 
gelegen te , gekadastreerd als .. .. ·- I!Js 
monument en dorpsgezicht beschermd bij Ministerieel Besluit van 23 ok-
tober 1992 door het uitvoeren van hiernavolgende werken : · 
het afbreken van de muren van de schuur en het heropbouwen waarbij het 
uitzicht werd verranderd door het aanbrengen van een gx:ote dakkapel, 
grotere raamopeningen en omlijstingen in witte natuursteen en het ver
wijqeren van het dak; het afbreken van de volledige achterzijde van het 
woonstalhuis en herbouwen ervan waarbij de indeling van ramen en 
deuren volledig gewijzigd werd en het karakter van het gebouw 
gewijzigd werd door gebruik van omlijstingen in witte natuursteen en het 
aanbrengen van ovale raampjes en hoekkettingen in witte natuursteen het 
gedeeltelijk verwijderen van het dak; het uitbreken van één der 
keldergewelven van de twee opkamers en het vernielen van de oor
spronkelijke vloer van de tweede opkamer. 

B. Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 
gewijzigd bij de arts. 4, 20,21 en 25 der wet van 22 december 1970, 
zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het col
lege van burgerneester en schepenen, als medeeigenaars die de opstelling van 
een vaste of ver plaatsbare inrichting hebben toegestaan of gedoogd en die 
tot de werken opdracht hebben gegeven; 

op het_ onroerende goed gelegen te 
gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 
eigendom van 
en 

de hiernavermelde werken in art. 44 omschreven, 
l. tussen 1.5.94 en 16.9.94 te hebben uitgevoerd 

op 
( 

2. vah dan af tot 17 .11. 94 te hebben instandgehouden, nl. : 

) 
op 

het uitvoeren van vergunningsplichtige verbouwingswerken in casu het 
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afbreken van de muren van de schuur en heropQ<>uwen waarbij het uitzicht 
veranderd werd door het aanbrengen van een grote dak.kapel, grotere raamo
peningen en omlijstingen en het dak volledig verwijderd werd; 
het afbreken van de volledige achterzijde van het woonstalhuis en herbou
wen met wijziging van de indeling der ramen en deuren, het gedeeltelijk ver
wijderen van het dak; het uitbreken van een van de keldergewelven van de 
twee opkamers. 

De feiten der tenlastelegging B thans strafbaar gesteld overeenkomstig 
de artikelen 99, 146, 147, 148 en 149 van het Decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (B.S. 08.06.1999); 

-oOOo-

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beldaagden 
door de bewaarder der Hypotheken derde kantoor te , dd. 19 juni 
1997 boek deel nt. ·, 

Gezien de stukken van het onderzoek; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 

Gehoord beide beklaagden in hun middelen van verdediging, bijgestaan door 
meester ., advocaat bij de balie te 

Beklaagden betwisten de feiten en voeren aan dat zij enkel dringende 
instandhoudingswerken hebben uitgevoerd. 
Er werden volgens hen geen definitieve werken uitgevoerd in overtreding. 

Na grondige lezing van de talrijke argumenten van beklaagden, is de recht
bank van oordeel dat beldaagden alleszins de werken hebben aangevat zon
der de vereiste vergunning te hebben afgewacht. 

Ook werden de werken aangevat zonder de vereiste machtiging van de 
Dienst Monumenten en Landschappen. De elementen die door beldaagden 
worden aangehaald zoals de beschikkingen in Kort Geding en de specifi~ring 
van de diverse werken is hierbij overbodig. 

Nadien werd alles blijkbaar geregulariseerd. Beldaagden waren er van op de 
hoogte dat het om een beschermd monument ging vermits dit uitdrukkelijk in 
de akte van aankoop werd vermeld (stukken 12/S, 12/6). 

De beweerde misleiding door de gemeentediensten over het al dan niet 
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beschermd karakter wordt niet bevestigd door enig objectief gegeven (stuk 
10). 

Op grond van de objectieve gegevens in het strafdossier, acht de rechtbank de 
feiten A en B lasten beide beklaagden bewezen. 

De feiten A, B 1 en B2 vermengen zich in hoofde van beide beklaagden als 
zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet; 

De herstelvordering is thans zonder voorwerp. 

Strafmaat 

Het respecteren van de reglementeringen inzake Landschappen, Monumen
ten en Stedebouw zijn absoluut noodzakelijk voor het bekomen van een 
goede ruimtelijke ordening. 

Rekening houdend met het lange tijdsverloop sedert de feiten, met de argu
menten van beklaagden en met hun blanco strafregister, is de navolgende 
bestraffing gepast. 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gelet op de artikelen 162, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14,31,32,34,35,36,37en41 derwetvan 15juni 1935, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen zoals aangehaald in de 
tenlasteleggingen A en B, de artikelen 99, 146, 147, 148 en 149 van het 
Decreet van 18 mei 1999 houdende de ruimtelijke ordening, 
alsmede de artikelen 38, 40, 65 en 66 van het Strafwetboek 

Rechtdoende op tegenspraak 

VEROORDEELTEERSTEBEKLAAGDE: 

hoofdens de vermengde feiten A, Bl en B2 : 

• tot een geldboete van DUIZEND FRANK 
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VEROORDEELTTWEEDEBEKLAAGDE: 

hoofdens de vermengde feiten A, Bl en B2 : 

- tot een geldboete van DUIZEND FRANK 

Verplicht iedere veroordeelde, als bijdrage voor de financiering van het 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, tot het beta
len van een bijdrage van tien frank, bij toepassing van artikel 1 van de wet 
van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 24 december 1993, vermeer
derd met 1990 decimes per frank, en gebracht op elk tweeduizend frank. 

Verplicht elke veroordeelde tot betaling van de helft van de kosten van het 
geding belopende 1127,- frank in het totaal en, bij toepassing van artike191 
van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, gewijzigd· door het 
Koninklijk Besluit van 23 december 1993, elk tot betaling van een vergoe
ding van duizend frank. 

Zegt dat bij toepassing van artikel l der wet van 5 maart 1952, -gewijzigd 
door de wet van 24 december 1993 de geldboetes van 1000,- frank vermeer
derd worden met 1490 decimes per frank, zodat die geldboetes 150.000.,
frank bedragen; 

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboetes vervangen 
kunnen worden, bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 
40 van het strafwetboek, op drie maanden voor elke geldboete van 1000,
frank; 

Aangezien eerste en tweede veroordeelden vroeger geen enkele veroorde
ling tot een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 
twaalf maanden hebben opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbete
ring van deze veroordeelden te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 der wet van 29 
juni 1964, gewijzigd door artikel4 van de wet van 10 februari 1994, de ten
uitvoerlegging van de geldboetes uitgesproken ten laste van eerste en 
tweede veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van drie jaar 
vanaf heden. 

-oOOo-
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Alles wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen der wet van 15 juni 
1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, in de Nederlandse taal 
geschied. 

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting op twintig 
november tweeduizend. 

AANWEZIG: · . . 

voorzitter van de kamer, eQig rechter, 
substituut-procureur des konings, 
adjunct-griffier. 
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