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� · � � De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Antwer-

� � pen, 1 C kamer, rechtdoende in correctionele t.aken, heeft het volgende von-t�- nis uitgesproken: 
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Notitie nummer: LM 1264/94 

in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: 

bij wie zich heeft aangesloten als burgerlijke partij : 
De Gemeente , vertegenwoordigd door haar College van Burgemees-
ter en Schepenen, 

- ter zitting vertegenwoordigd door meester A. Me.euscn, advocaat; 

TEGEN: 

-, 14, .... :- r ... 
" .' ��' ·. · " '  bediende 

geboren te op 
wonende te 
Belgische 

Beticht van : te 

Bij inbreuk op de arts. 44, 64, 65 en 69 der wet van 29 maatt 1962 houdende 

organisatie van de ruimlelijkc ordening en van de stedebouw, gewijzigd bij de 
art 4, 20, 21 _ en 25 der wet van 22 december 1970, zonder voorafgaande 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemee�ter 
en schepenen, 
op her onroerend goed gelegen te 
gekadastreerd als 
mel een opppervlaktc van 

eigendom van C op ) 

de hiernavcnnelde werken in art. 44 omschreven, 
van 29.12.93 tot 29.08.94 te hebben instandgehouden, 
namelijk een illegaal opgerichte constructie (chalet) 9m op 7m met licht hel
lend zadeldak. 
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Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagden 
door de bewaarder der Hypotheken kantoor te , dd. 
boek deel (nr. ') . 

Gezien de stukken van het onderzoek� 

Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en besluiten, ontwikkeld 
door meester K. Van Schoor, advocaat loco meester A. Meeusen,advocaat: 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vo!·dering; 

Gehoord de beklaagde in haar middelen van verdediging. bijgestaan door 
meester M. Van Alphen, advocaat; 

1. IN FEITE 

Overwegende dat beklaagde eigenares is van een onroerend goed, zijnde een 
perceel grond met. een houten chalet, in en dit sedert 

Overwegende dat op dit perceel zonder vooraf gaande vergunning een chaJet 
was opgericht met een oppervlakte van , 

ll IN RECHTE 

Overwegende dat beklaagde de onoverwinnelijke rechtsdwaling inroept als 
schulduitsluitingsgrond en tevens stelt dat de plaatselijke overheid jarenlang 
de illegale constructies zou hebben gedoogd en zelfs aangemoedigd hebben; 

Overwegende dat goeder trouw weliswaar een noodzakelijke voorwaarde is 
voor de onoverkomelijkheid van de rechtsdwaling, maar daarnaast is ook 
vereist dat de betrokkene als redelijk en voorzichtig persoon heefc gehandeld 
teneinde de draagwijdte van zijn rechtsplichten te achterhalen; (Cass. 27 
januari 1969. Pas.1969. I. 485); 

bat uit de elementen van het dosi.ier niet blijkt dat de gemeentelijke overheid 
op enig moment aan de eigenaars van de betrokken percelen liet weten in te 
stemmen met de bestaande toestand; 

Dal uit het feit dat de gemeente strarcn heeft getrokken en bepaalde infra� 
structuurwerken verrichtte geen gedogen kan worden af geleid: 

Overwegende dat de infrastructuurwerken noodlakclijk waren om het gebied 
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te doen erkennen als zone voor verblijfsrecreatie en als dusdanig kaderen in 
een goed beheer; 

1 ./ 

Dat regularisatie in casu, in een gebied voor verblijfsrecreatie. slechts moge
lijk is na het opstellen van een Bijzonder Plan van Aanleg; 

Dat uit de afmetingen van de wederrechelijk opgetrokken constructie blijkt 
dat deze hoe dan ook niet in aanmerking komt, vermits de ma;idmumopper
vlakte voor weekendverblijven overschreven werd en er tevens permanente 
bewoning is; 

Overwegende dat beklaagde minstens sedert 22.04.1994, datum waarop zij 
haar aanvraag deed voor inschrijving in de gemeente, op de hoogte was van 
de afwezigheid van bouwvergunning voor de constructie op het door haar 
aangekochte perceel; 

Overwegende dat de feiten der tenlastelegging bewezen zijn� 

Overwegende dar de hiemabepaaldc bestraffing gepast is teneinde beklaagde 
te wijzen op meer respect voor de stedebouwkundige voorschriften en de 
ruimtelijke ordening; 

Overwegende dat de rechtbank bij de straftoemeting rekening houdt met het 
strafrechtelijk verleden van beklaagde; 

Overwegeude dat de gevorderde herstelmaatregelen gerechtvaardigd zijn 
door de vereisten van een goede ruimtelijke ordening en door het feit dat er 

geen andere mogelijkheid be.staat dan het herstel in de vor}ge toestand, gelet 
op de overschrijding van de maximum toegelaten bebouwde oppervlakte: 

Overwegende dat in casu geen dwangsom dient te worden opgelegd; 

OP BURGERLIJKE GEBIED 

Overwegende dat de gemeente • naast de herstelvordering zich bur-
gerlijke parüj stelt voor EEN FRANK ten provisionele titel: 

Overwegende dat de burgerlijke partij niet aantoont welke schade zij heeft 
geleden; 

Overwegende dat de burgerlijke partij niet aantoont dat door het misdrijf 
haar privé-belangen schade hebben geleden; dat de door de burgerlijke partij 
aangehaalde feitelijkheden betrekking hebben op de bescherming van het 
collectief belang en los staan van de vordering tot vergoeding op grond van 

aquiliaanse aansprakelijkheid; (Antwerpen, 27.1.1995. inzake OM tJ 
) ; 



1 

uo-.J Ul'l-C::l::.iiö::> �':;I; lö.::'. 
• 

MIN VL GEMEENSCHAP +32 3 2246560 P.06 

lo�r27 r0 

Overwegende dat de vordering tot betaling van een schadevergoeding van 
EEN BF ten provisionele titel ongegrond dient te worden verklaard; 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gelet op de artikelen 162, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen l, 3. 7 van hec Strafwet.boek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, 
artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 
artikelen 44 en 45 van het Strafwetboek, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de 
tenlastelegging, alsmede de artikelen 38. 40 van het strafwetboek; 

Rechtdoende op tegenspraak; 

VEROORDEELT beklaagde : 

tot een geldboete van TWEEHONDERD FRAl�K 

Verplicht veroordeelde, als bijdrage voor de financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachloffcrs van opzettelijke gewelddaden, tot het betalen van 

een bijdrage van tien Crank, bij toepassing van artikel 1 van de wet van 5 
maart 1952, gewijzigd door de wet vau 24 december 1993, vermeerderd met 
I 990 decimes per frank, en gebracht op tweeduîzend frank. 

Verplicht veroordeelde tot betaling van de kosten van het geding belopendc 
1.591,· frank en, bij toepassing van artikel 91 van bet Koninklijk Besluit van 
28 december 1950, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 23 december 
1993 , tot een vergoeding van duizend frank. 

Zegt dat bij toepassing van aJtikel 1 der wet van 5 maart 1952, gewijzigd 
door de wel van 24.12.1993 de geldboete vermeerderd is met 1490 decimes 
per frank, zodat die geldboete 30.000,- frank bedraagt; 
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Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete vervangen 
kan worden, bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 
van het strafwetboek, op twee maanden� 

Aangezien veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele 
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden heeft 
opgelopen; 
dat in die omstandigheden een genademaatregel van aard is om de verbete

ring van deze veroordeelde te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken van artikel 8 der wet van 29 
juni 1964, gewijzigd door artikel 4 van de wet van 10 februari 1994, de ten

uitvoerlegging van de geldboete uitgesproken ten laste van veroordeelde, 
wordt uitgesteld voor een termijn van drie jaar vanaf heden. uitgezonderd 
HONDERD FRANK effectieve geldboete waarvoor de vervangende gevan
genisstraf een maand zal bedragen; 

Beveelt het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijk toestand, door afbraak 
van de werderrechtelijk opgerichte houten chalet, en dit binnen een termijn 
van EEN JAAR na het in kracht van gewijsde gaan van onderhavig vonnis 
en dat de gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester en Sche
penen, in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van ambtswege in 
de uitvoering ervan kan voorzien; 

Ma�hcigt de gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester en 
Schepenen de van de herstelling van de plaats afkomende materialen en 

voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te slaan en te vernietigen op een 
door haar gekozen plaat<>; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, ver� 
minderd met de opbrengst van de verkoop der materi alen en voorwerpen . Le 

vergoeden op vertoon van een staat. begroot en invorderbaar verklaard door 
de beslagrechter; 

Rechtg.Q�nde over de vorderine van dç b11r2trUîl\� nartii: 
De Gemeente 

OM DEZE HEDENEN, 
DE RECHTBANK, 
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Verklaart de eis ontvankelijk en gegrond in de hiernavolgende mate: 

Staat de herstelvordering toe en beveelt de afbraak van de wederrechtelijk 
opgerichte houten chalet binnen een termijn van EEN JAAR na het in kracht 
van gewijsde gaan van onderhavi g vonnis en dat het College van Burge
meester en Schepenen, in geval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd, van 
ambtswege in de uitvoering ervan kan voorzien; 

Machtigt het College van Burgemeester en Schepenen de van de herstelJîng 
van de plaats afkomende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoe
ren, op te slaan en te vernietigen op een door haar gekozen plaats; 

Zegt voor recht dat de veroordeelde gehouden is alle uitvoeringskosten, ver
minderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te 
vergoeden op vertoon van een staat. begroot en invorderbaar verklaard door 
de beslagrechter; 
\Vijst het meergevorderde af; 

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 eo uitgesproken in openbare terechtzitting op eenentwintig 
oktober negentienhonderd zesennegentig. 

AANWEZIG: 

M. Dom 
M. Nuyts 
. H. Weyns 

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