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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BURGERLIJKE PARTIJ(EN): 

BEKLAAGDE(N): 

1. ,RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

2. RRN 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, bijgestaan door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

advocaat t e 

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

Op de eigendom gelegen te 
huis gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 
eigendom van 
ingevolge akte van 6 maart 2002, 

A. 

en 

advocaat te 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als 
vergunningsplichtig heeft aangemerkt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, 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, te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van 
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voornoemde Codex, in st and gehouden, 
(art. 4.2.1.6°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

1 Te . tussen 1 april 2013 en 1 juni 2013. op een niet nader te bepalen datum. de 
verjaring der strafvordering gestuit zijnde op 26/03/2018 middels afsluiting van het 
navolgend oroces-verbaal (stuk 54 strafdossier). 
door 

namelijk funct iewijziging van wonen naar verblijfsrecreatie door woongelegenheden in te 
richten als pension 

2 Te 
bepalen datum 
door 

tussen 30 november 2016 en 31 december 2016, op een niet nader te 

namelijk functiewijziging van detailhandel naar horeca, door op de gelijkvloerse verdieping 
een café en een eetzaal met keuken in t e richten 

B. 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het opsplitsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het 
aanta l 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, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, het zij in strijd met de vergunning, hetzij na verva l, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, t e hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 
(art. 4.2.1., r, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

Te . tussen 1 april 2013 en 1 iuni 2013. op een niet nader te bepalen datum, de 
verjaring der strafvordering gestuit zijnde op 26/03/2018 middels afs luiting van het 
navolgend proces-verbaal (stuk 54 strafdossier). 
door Antonin Buyl, Edna Rocha Santos, 

namelijk het wijzigen van het aantal woongelegenheden van drie naar één, en het 
omvormen van woongelegenheden tot 9 kamers voor verblijfsrecreatie (pension) 

De feit en 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 
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decreten, vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht t e 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 te rmijn van de vergunn ing, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunn ing, stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4 .2.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimte lijke 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 eerste en tweede 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 ten bedrage van 231.000 Euro, 
voortvloeiende uit de tenlasteleggingen A en B, conform de schriftelijke vordering 

neergelegd in het strafdossier. 

En INZAKE VAN : 

De Burgemeester van de Stad 
met burelen gevestigd te 

namens de Stad 

vrijwillig tussenkomende partij, vertegenwoordigd door Meester 
advocaat te loco Meester 

3dvocaat te 

*** 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 
Rechtszekerheid dd. 3 december 2019 ref: 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal, behalve wat het vertaald gedeelte betreft. 

Tweede beklaagde wordt bijgestaan door een beëdigd tolk in de Franse taal. 
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De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 

partijen. 

!.BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Feiten en beoordeling van schuld 

1. 
Beklaagden worden vervolgd voor diverse stedenbouwkundige inbreuken met betrekking 
tot een eigendom van eerste en tweede beklaagde, gelegen te 

namelijk om zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning de hierna vermelde 
handelingen te hebben uitgevoerd (eerder strafbaar gesteld door artikel 6.1.1.1° en 3° van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (hierna "VCRO") en thans door artikel 6.2.1 VCRO): 

2. 

het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend 
goed, in str ijd met artikel 4.2.1.6°, 4.2.2, 4.2.3 en 4.2.4 VCRO, namelijk: 

o een functiewijziging van wonen naar verblijfsrecreatie door 
woongelegenheden in te richten als pension, tussen 1 april 2013 en 1 juni 
2013, op niet nader te bepalen datum (tenlastelegging A.1); 

o een functiewijziging van detailhandel naar horeca, door op de gelijkvloerse 
verdieping een café en een eetzaal met keuken in t e richt en, tussen 30 
november 2016 en 31 december 2016, op een niet nader te bepalen datum 

(tenlastelegging A.2); 

het opsplitsen van een woning of het w1Jz1gen 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, in 
strijd met artikel 4.2.1 .7°, 4.2.2, 4.2 .3 en 4.2.4 VCRO, namelijk het wijzigen van het 
aantal woongelegenheden van drie naar een, en het omvormen van 
woongelegenheden tot 9 kamers voor verblijfsrecreatie (pension), tussen 1 april 
2013 en 1 juni 2013 (tenlastelegging B). 

Eerste beklaagde werd ter t erechtzit ting van 23 november 2020 vertegenwoordigd door zijn 
raadsman. Tweede beklaagde verscheen in persoon ter terechtzitting en werd bijgestaan 
door haar raadsman. Beklaagden betwistten enkel de feiten van tenlastelegging A.2. De 

overige tenlasteleggingen werden niet betwist. 

3. 
Op 5 september 2017 werd er bij een controle door de stadstoezichter in het pand van 
beklaagden, gelegen te vastgeste ld dat er werken waren 
uitgevoerd en functiewijzigingen hadden plaatsgevonden zonder voorafgaandelijke 
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stedenbouwkundige vergunning. 

Zo werd er onder meer vastgesteld dat de hoofdfunctie van heel het gebouw, met 
uitzondering van de gelijkvloerse verdieping vooraan, de volledige eerste tussenverdieping 
en de tweede verdieping achteraan, werd gewijzigd van wonen naar verblijfsrecreatie. Er 
was nog slechts 1 woongelegenheid in het gebouw aanwezig, terwijl dat er eerder drie 
waren. De vroegere overige woongelegenheden werden opgedeeld in kamers voor 
verblijfsrecreatie, als volgt: 

op de eerste verdieping vooraan, de tweede verdieping vooraan en de derde 
verdieping vooraan bevonden er zich telkens twee kamers (van ca. 17 m2 en ca. 
20,80 m2 groot) met in elke kamer twee bedden voor verblij fsrecreatie. Op elke 
verdieping bevond er zich ook een keuken en een badkamer. 
op de tweede tussenverdieping vooraan bevonden er zich drie kamers (van ca. 4 m2

, 

ca . 7,40 m2 en ca. 5 m2 groot) met telkens één bed voor verblijfsrecreatie. Ook hier 
was er achter de kamers een keuken en badkamer ingericht. 

Daarnaast werd er ook vastgesteld dat de hoofdfunctie van de gelijkvloerse verdieping 
vooraan werd gewijzigd van detailhandel naar dancing, restaurant en café. Vooraan op de 
gelijkvloerse verdieping werd een café ingericht met daarachter een half professionele 
keuken. Achteraan de gelijkvloerse verdieping werd een eetzaal ingericht voor de logees van 

de verbl ijfsrecreatie. 

4. 
Tweede beklaagde verklaarde tijdens de controle sinds februari 2015 de uitbating van 
verb lijfsrecreatie te doen. Er zouden gemiddeld 12 tot 17 personen gebruik maken van de 
verblijfsrecreatie, variërend van een dag tot drie maanden. Zij zou een contract hebben met 
een Portugese firma die haar werknemers bij haar laat verblijven. Op het ogenblik van de 
controle werden alle kamers bewoond, met uitzondering van de kleinste kamer op de 

tussenverdieping. 

De hoofdfunctie van de gelijkvloerse verdieping was volgens tweede beklaagde slechts zeer 
recent, in december 2016, gewijzigd. De keuken en de eetzaal waren op het ogenblik van de 
controle in gebruik. Het café vooraan op de gelijkvloerse verdieping was gebruiksklaar maar 

niet open. 

5. 
Uit het strafdossier blijkt echter dat er al eerder, op 28 november 2014, een controle 
gebeurde in het pand te maar dan in het kader van de economische 
wetgeving (aangezien beklaagden niet beschikten over een kbo-nummer of attest 
bedrijfsbeheer). In haar verhoor op 14 december 2014 naar aanleiding van deze feiten 
verklaarde tweede beklaagde het pension al ongeveer 1,5 jaar te runnen. Haar gasten 
zouden 200,00 euro per maand betalen om er te slapen. Na tussenkomst van de brandweer 
en de stadsingenieur werd ook vastgesteld dat het pand onbewoonbaar was ten gevolge 
van ernstige gebreken aan de elektriciteits- en gasinstallat ie. 

6. 
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Eerste beklaagde werd op 19 maart 2018 verhoord aangaande de vaststellingen op 5 
september 2017. Hij verklaarde dat hij het pand samen met tweede beklaagde, zijn 
echtgenote, kocht op 7 februari 2002 in de staat zoals het zich bevond. Zij zouden geen 
verbouwingen of opdelingen of functi ewijzigingen hebben uit gevoerd. Zij zouden het pand 
enkel gerenoveerd hebben in de peri ode van 2002 tot midden 2017 (o.a. nutsvoorzieningen, 
het dak, de ramen en de elektr iciteit ). Het aanta l woongelegenheden zou in 2016 zijn 
gewijzigd. De functiewijziging van de gelijkvloerse verdieping vooraan zou eind 2016 
gebeurd zijn . Het café werd volgens eerste beklaagde niet als café gebruikt, maar hij hoopte 
dat dat in de toekomst wel zo zou zijn. Eerste beklaagde verklaarde te hebben gehandeld uit 
onwetendheid. Hij ging ervan uit dat hij in zijn pand de reeds aanwezige kamers mocht 
aanpassen en renovatiewerken kon uitvoeren, ook als dat een functiewijziging met zich 
meebracht. 

7. 
Bij aangetekend schrijven van 4 april 2019 legde de burgemeester namens de stad 
Antwerpen een herstelvordering voor het gebouw te 
voor aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering, die er concreet op gericht was: 

de hoofdfunctie van de gelijkvloerse verdieping tot aan de achterbouw terug om te 
vormen van café naar detailhandel conform de vergunning van 1929 en 1948; 
de 3 bouwlagen van de achterbouw terug om te vormen van wonen en 
gemeenschappelijke eetplaats naar bergplaats, waarbij de openingen naar de 
tussenverdiepingen van de voorliggende woongelegenheden terug moesten worden 
dichtgemaakt, conform de vergunning van 1929; 
het aantal woongelegenheden terug te brengen naar 3 waarbij er telkens een 
woongelegenheid per bouwlaag op de eerste, tweede en derde verdieping voorzien 
wordt conform de vergunning van 1929 en 1951. De woongelegenheden situeren 
zich in de voorbouw en de achterliggende tussenverdiepingen. De achterbouw zit 
daar niet bij inbegrepen. 

Op 11 juni 2019 verleende de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief advies. 

8. 
Op 9 oktober 2019 deelde eerste beklaagde telefonisch aan de bouwtoezichter mee dat er 
nog niets gewijzigd was sinds zijn laatste bezoek aangezien hij de mening was t oegedaan dat 
er geen sprake was van bouwovertredingen. 

9. 
Op basis van de eigen verklaringen van beklaagden, de vaststellingen van de stadstoezichter 
en de aan het dossier gevoegde foto's van deze vaststellingen acht de rechtbank de 
tenlasteleggingen A.1 en Bin hoofde van beide beklaagden afdoende bewezen. Deze feiten 
werden door beklaagden ook niet betwist . 

Met betrekking tot tenlastelegging A.2 weerhoudt de rechtbank de stelling van beklaagden 
niet dat er geen sprake zou zijn van een functiewijziging omdat het café niet voor iedereen 
toegankelijk was aangezien het niet mogelijk bleek voor het café een vergunning te 
bekomen. 
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Bij de vaststellingen op 5 september 2017 waren zowel de keuken als de eetzaal in gebruik. 
Het café was gebruiksklaar maar op dat ogenblik niet geopend. Aangezien het café 
gebruiksklaar werd aangetroffen gaat de rechtbank ervan uit dat minstens de gasten die in 
het gebouw verbleven er gebruik van konden maken. Er blijkt niet uit het dossier dat het 
café voor de gasten niet toegankelijk was. Dat het café daarbovenop niet ook toegankelijk 
was van de straatzijde, is daarbij niet van belang. De horecafunctie van de gelijkvloerse 
verdieping wordt bovendien ook onderstreept door het gebruik van die verdieping als 
eetzaal en keuken voor de gasten van het gebouw. 

De rechtbank acht bijgevolg ook tenlastelegging A.2 bewezen op basis van de vaststellingen 
van de stadstoezichter op 5 september 2017 en de aan het strafdossier gevoegde foto's. 

2. Straftoemeting 

10. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de 
feiten, de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden en het strafrechtelijk verleden 
van elke beklaagde. 

De feiten zijn ontoelaatbaar. Zij geven blijk van een gebrek aan respect voor de regelgeving 
inzake ruimtelijke ordening. Tweede beklaagde heeft wel nog een blanco strafregister. 
Eerste beklaagde werd eerder eenmaal politioneel veroordeeld. 

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

Beklaagden vroegen om een straf met uitstel op te leggen. 

11. 
De rechtbank meent dat de hierna bepaalde geldboete een voldoende waarschuwing zal 
betekenen voor beklaagden voor de toekomst teneinde recidive te voorkomen. 

12. 
Gelet op het relatief gunstig strafregister van eerste beklaagde en het blanco strafregister 
van tweede beklaagde, wordt de geldboete ten aanzien van beide beklaagden volledig met 
uitstel opgelegd, zij het voor een maximale termijn van drie jaar, om het ontradend karakter 
van het uitstel te optimaliseren. 

Beklaagden dienen er zich wel zeer goed van bewust te zijn dat het gaat om een 
gunstmaatregel, die voor herroeping vatbaar is, ingeval er zich nieuwe feiten zouden 
voordoen. 
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3. Verbeurdverklaring 

13. 
Het openbaar ministerie vroeg ter terechtzitting conform artikel 42,3° en 43bis van het 
Strafwet boek de verbeurdverklaring van een bedrag van 231.000,00 euro aan 
wederrechtelijke vermogensvoordelen uit de misdrijven onder tenlasteleggingen A en B in 
hoofde van eerste en tweede beklaagde. Het openbaar ministerie gaat daarbij uit van een 
huurprijs van 200 euro per maand, per gast voor een periode van 77 maanden met 
gemiddeld 15 gasten. 

Beklaagden bekwamen door de uitbating in strijd met de stedenbouwkundige rege lgeving 
een onrechtmatig economisch voordeel. De verbeurdverklaring van de illegale 
vermogensvoordelen dient uitgesproken te worden, gelet op de omvang van de feiten en de 
daarmee verbonden bedragen. Daar criminaliteit niet mag lonen, zou het maatschappelijk 
onverantwoord zijn dat beklaagden voordeel zouden halen uit de litigieuze feiten. 

De rechtbank is van oordeel dat er louter op basis van de vaststellingen van 28 november 
2014 en 5 september 2017 evenwel niet vaststaat dat er een bedrag van 231.000,00 euro 
aan wederrechtelijke vermogensvoordelen werd gerealiseerd. 

Beklaagden wij zen er op dat het pension meer dan twee jaar gesloten was na de 
vaststellingen van 28 november 2014 en dat de bezettingsgraad sterk varieerde, waarbij de 
Portugese gasten bijvoorbeeld in de zomervakantie en bij Kerstmis en Pasen massaal 
terugkeerden naar Portugal naar hun famil ie. 

Rekening houdend met deze elementen en teneinde geen onredelijke bestraffing op te 
leggen, begroot de rechtbank de vermogensvoorde len in hoofde van elke beklaagde naar 
redelijkheid en billijkheid op een bedrag van 25.000,00 euro. 

4. Herstelvordering 

14. 
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 t e 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. 

De burgemeester van de stad 
gebouw te 

heeft een herstelvordering ingesteld voor het 
. die er concreet toe strekt om: 
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de hoofdfunctie van de gelijkvloerse verd ieping tot aan de achterbouw terug om te 
vormen van café naar detailhandel conform de vergunning van 1929 en 1948; 
de 3 bouwlagen van de achterbouw terug om te vormen van wonen en 
gemeenschappel ijke eetplaat s naar bergplaats, waarbij de openingen naar de 
tussenverdiepingen van de voorliggende woongelegenheden terug moesten worden 
dichtgemaakt, conform de vergunning van 1929; 
het aanta l woongelegenheden terug te brengen naar 3 waarb ij er t elkens een 
woongelegenheid per bouwlaag op de eerste, tweede en derde verdieping voorzien 
wordt conform de vergunning van 1929 en 1951. De woongelegenheden situeren 
zich in de voorbouw en de achterliggende tussenverdiepingen. De achterbouw zit 
daar niet bij inbegrepen. 

Die herstelvordering werd op 11 juni 2019 positief geadviseerd door de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering, mits ook tegen de andere cafés in de de nodige 
stappen gericht op het bekomen van herstel zul len worden gezet, indien nadere verificatie 
uitwijst dat het illegale situaties betreft in strijd met de stedenbouwkundige voorschriften. 

De Hoge Raad oordeelde dat een stedenbouwkundig voorschrift, dat dermate gedetailleerd 
is dat het geen ruimte laat bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en dat een 
bepalend voorschrift is voor het analyseren van de goede ruimtelijke ordening, niet werd 
nageleefd. Dit voorschrift werd vastgelegd in het RUP 2060 dat bepaalt dat enkel 
kleinschalige verblijfsaccommodatie is toegelaten met een maximaal van drie kamers 
gekoppeld aan een woning en dat restaurants en café niet zijn toegelaten met uitzondering 
van hoekpercelen waar dit enkel is t oegelaten op het gelijkvloers. 

15. 
Beklaagden hebben intussen, op 5 mei 2020, een aanvraag ingediend om hun pand terug in 
regel te brengen. Ter zitting bevestigde tweede beklaagde dat de herstelwerken nog niet 
voltooid waren. 

16. 
De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering intern en extern wettig is en kan 
worden toegekend zoals gevorderd. De herstelvordering is gesteund op mot ieven van een 
goede ruimtelijke ordening en is niet disproportioneel. De geviseerde handelingen vormen 
ook een ondeelbaar geheel zodat, met het oog op een goede rechtsbedeling, de eenheid 
van de herstelvordering dient te worden bewaard. 

17. 
De rechtbank meent dat een hersteltermijn van 1 jaar kan worden voorzien. 

De rechtbank acht het tevens noodzakelijk om het herstel op te leggen onder verbeurte van 
een dwangsom. Eerste beklaagde liet immers meermaals blijken de mening te zijn 
toegedaan dat er geen stedenbouwkundige inbreuken werden begaan en om die reden niet 
van plan te zijn om het herst el uit te voeren. Pas geruime tijd na de vast stellingen werd een 
regularisatieaanvraag ingediend. 

1 
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Vonnisnr / 

. ------ ---··•----------~---~---------------
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 t e verwachten weerstand. Urgentie speelt hierbij 
geen rol. De rechtbank bepaalt de dwangsom op 150,00 euro per dag vertraging, met dien 
verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde 
hersteltermijn in zoverre het huidig vonnis vooraf werd betekend. Er wordt aldus geen 

dwangsomtermijn t oegestaan. 

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, 99bis strafwetboek 

art. 4 V.T.Sv 
artikelen 21, 22, 23, 24 wet 17/4/ 1878 
art. 1 en 8 wet 29/6/1964 
alsook de wet sbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

op tegenspraak t en aanzien van 

Stad 

Verleent akte aan de Burgemeester van de Stad 

Op strafgebied 

Ten aanzien var eerste beklaagde 

Burgemeester van de 

van haar vrijwillige tussenkomst 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de ten lastelegging en Al , A2 en B: 

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. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 

3 jaar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 25.000,00 euro. 
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_,....;. _____________ _ 
Veroordeelt tot betaling 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 
opzettel ijke 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 1/2 x 277,77 = 138,89 EUR 

Ten aanzien var 

Veroordeelt 
en B: 

. tweede beklaagde 

voor de vermengde feiten van de tenlastelegging en Al, A2 

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. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 

3 jaar. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor 

een bedrag van 25.000,00 euro. 

Veroordeelt tot betaling 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 
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 
50,00 EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 277, 77 = 138,89 EUR 
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Dossiernr 20A000406 vleugel 0, 3de verd ieping ,~ __ .;;..... _____________ _ 

Herstelvordering 

Beveelt lastens en 

dat de plaatsen gelegen te gekadastreerd als 
in hun oorspronkelijke staat zullen hersteld worden, 

namelijk door : 
de hoofdfunctie van de gelijkvloerse verdieping tot aan de achterbouw terug om te 
vormen van café naar detailhandel conform de vergunning van 1929 en 1948; 
de 3 bouwlagen van de achterbouw terug om te vormen van wonen en 
gemeenschappelijke eetplaat s naar bergplaats, waarbij de openingen naar de 
tussenverdiepingen van de voorliggende woongelegenheden t erug moesten worden 
dichtgemaakt, conform de vergunn ing van 1929; 
het aantal woongelegenheden terug te brengen naar 3 waarbij er t elkens een 
woongelegenheid per bouwlaag op de eerste, tweede en derde verd ieping voorzien 
wordt conform de vergunning van 1929 en 1951. De woongelegenheden situeren 
zich in de voorbouw en de achterliggende tussenverdiepingen. De achterbouw zit 

daar niet bij inbegrepen. 

en dit binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf het in kracht van gewijsde t reden 
van huidig vonnis en onder verbeuring van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging 
in het niet nakomen van het hiervoor bevolene, met dien verstande dat die dwangsom zal 
verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig 

vonnis vooraf werd betekend. 

Machtigt de Stedenbouwkundige inspecteur en de Burgemeester om in naam van de 
gemeente in geval het vonnis niet wordt t en uitvoer gelegd, van ambtswege in 

de uitvoering ervan te voorzien. 

Machtigt de Stedenbouwkundige inspecteur en de Burgemeester in naam van de gemeente 
de van de herstell ing 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; 

Wijst meergevorderde af. 



• 1 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 
Dossiernr 20A000406 vleugel D, 3de verd ieping Vonnisnr / 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 21 december 2020 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijst and van griffie, 

p. 14 




