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Inzake het Openbaar M1nistene tegen 

BEKLAAGDE(N): 

006 275 
RRN 

geborente op 
van Belgische nationaliteit 
wonende te 

beklaagde, die verstek laat gaan. 

TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van art1kel 66 van het strafwetboek; 

op de e1gendom aldaar gelegen te 
handelshuis gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 
eigendom van (0 

• 

ingevolge akte van 
) en I, 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetziJ in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunn ing, 
hetziJ in geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben 
Uitgevoerd, in woongebied, 

bij inbreuk op artikel6.1.1.1 o van de Vlaamse Codex Rurmtehjke Ordening, 

artikel 4.2.1.1 °.a): het verrichten van navolgende bouwwerken, met uitzondenog van 
onderhoudswerken: het optrekken of plaatsen van een constructie, 

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 artikel6 al.l van het Decreet van 25 april 2014 
betreffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, vermeld 
rn artikelS, is onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, 
verkaveld of een vergunningsphchtige verandering eraan te hebben gedaan, 
namelijk hetzrj zonder voorafgaande omgevrngsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen, hetZIJ in striJd met de vergunning, hetzij na verval, vernietigmg of het 
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verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunn ing, stedenbouwkundige handelmgen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordenmg te hebben uitgevoerd of verder te hebben uitgevoerd. 

Te 
door 

van 1 september 2016 tot 15 september 2016 

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. bmnen de termiJn van 6 maanden na het in kracht van gewijsde 
treden van het vonnis. 

PROCEDURE 

Gez1en het bew1js van overschnjving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 
der Hypotheken op het hypotheekkantoor van ref 

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

De rechtsplegmg verhep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kenn is van de stukken van de rechtsp leging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

Beklaagde , is niet verschenen hoewel ze rechtsgeldig werd gedagvaard. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Beklaagde wordt vervolgd voor een stedenbouwkundig inbreuk. 

Naar aanleiding van een melding voor stedenbouwkundige overtredmg door beklaagde 
stelde de Handhavingsambtenaar van de Stad vast dat beklaagde 4 garageboxen 
had opgetrokken op zijn perceel aan de zonder 
stedenbouwkundige vergunning (st.1-8). 

Ondanks een stakingsbevel werden de werken verdergezet. 

BiJ controle op 5 september 2017 door de verbalisanten bleek dat er niets gewijzigd was aan 
de niet-vergunde toestand. 

Op 2 oktober 2018 formuleerde het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad 
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een herstelvordering die positief werd geadviseerd door de Hoge Raad voor 
Handhavingsuitvoering op 3 december 2018. 

Thans ter zitting bevestigt het openbaar ministerie haar schriftelij ke vordering tot herstel in 
de oorspronkelijke toestand door afbraak van de 4 garages, zoals geformuleerd in de 
dagvaarding. 

Deze vordering is ingegeven door de vereiste van een goede ruimtelijke ordening, zodat zij 
dient te worden toegekend. 

En dwangsom van 250 euro per dag vertraging dient te worden opgelegd gezien dat het 
enige middel blijkt te zijn om het herstel te bekomen. 

De termijn voor uitvoering wordt bepaald op 6 maanden vanaf het in kracht van gewijzde 
gaan van onderhavig vonnis. 

De rechtbank verwijst naar de vaststellingen van verbalisanten en van de 
Handhavingsambtenaar van de Stad en acht de feiten lastens beklaagde 
bewezen. 

Strafmaat 

In het belang van een goede ruimtelijke ordening dienen de opgelegde reglementeringen 
strikt t e worden nageleefd. 
Gelet op de aard der feiten en ook gezien het verstek van beklaagde, waardoor de 
rechtbank niet kan peilen naar de huidige persoonlijke situatie van beklaagde en zijn 
intenties, wordt de navolgende straf opgelegd. 

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: 

artikelen 162, 186, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 
artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, gewijzigd door de 
wet van 3 mei 2003; 
de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 
17/6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 
euro, 
artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 
wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 
artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 
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opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders. 

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begratingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand. 

p.6 
Vonnisnr I 

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. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 28 oktober 2019 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 




