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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

uU 6000 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

RRN 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

Op de eigendommen aldaar gelegen te 
gekadastreerd als 

een globale oppervlakte van 
eigendom van 
ingevolge akte van 05/03/1980, 
en 

gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 

eigendom van 
ingevolge akte van 23/02/2006 

advocaat te 

, met 

en 

De feiten gepleegd tussen 1 januari 2010 en 26 februari 2015, de feiten de voortdurende en 
achtereenvolgende uiting zijnde van eenzelfde opzet, het laatste feit gepleegd zi jnde op 25 
februari 2015 en geen termijn van vijf jaar of meer verstreken zijnde tussen de verschillende 

tenlasteleggingen. 

A afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 

een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vern ietiging of het verstrij ken 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 voornoemde Codex, in stand gehouden (art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 
4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ru imtelijke 
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Ordening), 

namelijk: het samenvoegen van de gelijkvloerse verd iepingen van de panden met 

huisnummer~ ~n 

te tussen 1 januari 2010 en 26 februari 2015, meermaals, op niet nader 

bepaalde data 

feiten thans strafbaar gesteld als: 

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 
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, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
st edenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunn ing voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd. 
(art. 4.2.1., 7°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1 °, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 

omgevingsvergunning) 

B geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder of 

in strijd met een geldige vergunning 
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, vern ietiging of het verstrijken 
van de termijn van de vergunn ing, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te 
hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artike l 6.1.1. lid 3 van 
voornoemde Codex, in stand 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), 

namelijk: 

1 het wijzigen van de hoofdfunctie van het gelijkvloers van het pand met huisnummer naar 

winkelruimte 

te tussen 1 januari 2010 en 26 februari 2015, meermaals. op niet nader 

bepaalde data 
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2 het wij zigen van de hoofdfunctie van de werkplaats achter huisnummer naar wonen 

te 
data 

tussen 6 juli 2013 en 26 februa ri 2015, meerm aals. op niet nader bepaalde 

feiten thans strafbaar gesteld als: 

buiten de gevallen bedoeld in de artike len 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 functiewijz iging als 
vergunn ingsplichtig heeft aangemerkt, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, verkavel ingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, het zij in strijd met 
de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het 
verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van 

de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd. 
(art. 4.2.1., 6°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

C opsplitsen van woning of in gebouw aantal woongelegenheden wijzigen zonder of in 

strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het opspl itsen van een woning of het wijzigen in een gebouw van het 
aantal woongelegenheden die hoofdzake lij k 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, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verva l, 
vernietiging of het verstrij ken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, t e hebben uitgevoerd, voortgezet of, bu iten het geval bedoeld 
in art ikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden (art. 4.2.1., 7°, 4.2.2., 4.2.3., 

4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening), 

namelijk: 

1 het creëren van twee woongelegenheden op de bovenverdiepingen van het pand met 
huisnummer Naardoor het aantal woongelegenheden vermeerderd werd van 1 naar 2 

t e tussen 3 april 2011 en 8 oktober 2014, meermaals, op niet nader bepaalde 

data. laat st op 7 oktober 2014 

2 het creeëren van twee woongelegenheden boven de werkplaats achter het pand met 
huisnummer waardoor het aantal woongelegenheden vermeerderd werd van 2 naar 4 

tussen 6 ju li 2013 en 26 februari 2015, meermaals. op niet nader bepaalde 
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data 

thans strafbaar gesteld als: 

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 
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, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkund ige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na 
verval, vern ietiging of het verstr ij ken van de termijn van de betreffende vergunning, het zij in 
geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk 

(omschrijving misdrijf) . 
(art. 4.2.1., 7°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 apri l 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning) 

**** 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor 

Rechtszekerheid dd. 2/10/2019 ref: 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 

partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

Wat betreft de niet-ontvankelijkheid van de dagvaarding 

Beklaagde werpt op dat de dagvaarding niet is overgeschreven op het hypotheekkantoor. 
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Bij nazicht van de dagvaarding, blijkt deze op 2 oktober 2019 te zijn overgeschreven op het 
kantoor Rechtszekerheid en te zijn overgemaakt aan Stad om ingeschreven te worden in het 
vergunningenregister. 

De voorwaarden van de Vlaamse codex hier aangaande zijn vo ldaan. 

Wat betreft de tenlasteleggingen 

Beklaagde staat terecht voor stedenbouwkundige overtredingen. 

De feiten hebben betrekking de panden, gelegen respectievelijk te 

Kadastraal gekend onder 

De panden liggen in woongebied. 

Op 25 februari 2015 stelt de gemeente lijke ambtenaar vast dat het aantal 
woongelegenheden was vermeerderd, dat er een functiewijziging had plaat s gevonden, 
alsook onvergunde werken. 

Zo werden de gel ijkvloerse verdieping van de huisnummer! en samengevoegd 
(tenlastelegging A), de hoofdfunctie van het gelijkvloers van het pand met huisnummer 
werd gewijzigd naar winkelruimte (ten lastelegging B.1.) en die van de achtergelegen 
werkplaats naar wonen (t enlastelegging B.2) en er werden extra woongelegen voorzien op 
de bovenverdiepingen van het pand met huisnummer [tenlastelegging C.l.) en boven de 
werkplaats achter het pand met huisnummer :tenlastelegging C.2.). De vaststellingen 
werden ondersteund door foto's. 

Beklaagde is de eigenaar van beide panden. 

In 2008 en 2009 trachtte hij een stedenbouwkundige vergunning te krijgen, maar die werd 
telkens geweigerd. Er was ook een klacht binnen gekomen over de mogelijke 
functiewijziging van de werkp laats. 

Er werd een stakingsvordering uitgebracht op 25 februa ri 2015 (st uk 33). Deze werd 
bekrachtigd door de Gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur op 13 maart 2015 (stuk 
neergelegd op de openbare terechtzitting). 
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De architect werd verhoord en er werd een poging ondernomen om beklaagde te horen. 

Er werd een herstelvordering geformuleerd door de burgemeester op 30 maart 2018. Deze 
herstelvordering kreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de handhavingsuitvoering 
op 25 mei 2018, uitgezonderd de dichtbebouwde koer. 

De feiten van de tenlasteleggingen A, Ben C zijn bewezen op basis van de duidelijke 
vaststellingen, ondersteund door foto's en de vaststellingen dat beklaagde, ondanks dat de 
werken geweigerd werden door Stad deze toch uitgevoerd heeft. Het één 
maken van de twee panden op de gel ijkvloerse verdieping kan niet gelijkgesteld worden aan 

het gewoon verwijderen van een tussenmuur. 

Het staat ook vast dat het pand een woonfunctie had, waarvan wederechtelijk door de 
eigenaar gedeeltelijk een winkelfunctie werd gemaakt met meerdere wooneenheden er 

boven. 

Beklaagde maakt niet aannemelijk dat hij zich in een situatie van overmacht zich bevindt. 

Wat betreft de straftoemeting 

De feiten van tenlasteleggingen A, B en C vermengen zich als zijnde gepleegd met éénzelfde 
strafbaar opzet, zodat maar één straf dient opgelegd te worden. 

Beklaagde leefde opzettelijk de stedenbouwkundige voorschriften niet na en brengt zo 

schade toe aan de woonomgeving. 

De rechtbank zal bij het bepalen van de strafmaat rekening houden met de aard en de ernst 
van de feiten, de omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden, zijn aandeel, 
persoonlijkheid, leeftijd en strafrechtelijk verleden. 

Beklaagde komt gelet op de aard en de ernst van de feiten niet in aanmerking voor de gunst 

van de opschorting. 

Een geldboete is gepast. Gelet op zijn persoonlijkheid en zijn kans op verbetering, zal de 

rechtbank de geldboete met uitstel opleggen. 
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Wat betreft de herstelvordering 

Door de burgemeester van Stad werd een herstelvordering geformuleerd op 30 
maart 2018. Het openbaar ministerie sloot zich hierbij aan. 

Er werd een positief advies verleend op 25 mei 2018 door de Hoge Raad voor de 
handhavingsuitvoering met betrekking tot de herstelvordering, uitgezonderd de 
dichtbebouwde koer. 

De herstelvordering is voldoende gemotiveerd, is volgens de wettelijke regels geformuleerd 
en is kennelij k niet onredelijk, gelet op de vastgeste lde inbreuken, zodat de rechtbank de 
herst elvordering za l toekennen met uitzondering van dichtbebouwde koer. Het herstel in de 
oorspronkelijke toestand is de enige mogelijkheid om aan de voorwaarde van een goede 
ruimtelijke ordering te vo ldoen. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de best anddelen van de 
misdrijven en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken rege len: 

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 
art. 1 en 8 wet 29/6/1964 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 

Veroordeelt 
B2, Cl en C2: 

voor de vermengde feiten van de t en lasteleggingen A, B1, 

tot een geldboete van 6000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR verhoogd met 50 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van beta ling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 90 dagen. 
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Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 

3 jaar. 

WAT BETREFT DE HERSTELVORDERING 

Beveelt lastens beklaagde met betrekking tot betrekking het pand, gelegen te 

kadast raal gekend onder 

Dat het perceel t erug gebracht wordt naar een huis met één woongelegenheid, met 
inbegrip van o.a. de ontmantel ing van de studio op de eerste verdieping en het 
duplexappartement op de tweede verdieping, de afbraak van het bijgebouwde 
dakvolume bovenop de tweede verd ieping en de afbraak van het dakterras. 

Beveelt lastens beklaagde met betrekking tot betrekking het pand, gelegen tE 
kadastraal gekend onder en 

(achtergelegen werkplaats huisnummer ) dat het perceel teruggebracht wordt 

naar: 

- Een huis met twee woongelegenheden met een inpandige trap (overeenkomstig de 
plannen horende bij de vergunningen van 11 oktober 1935 en 10 januari 1936), 

- Achteraan : een magazijn overeenkomstig de vergunning van 8 juni 1931, met 
inbegrip van o.a. de ontmanteling van t wee woongelegenheden, de verwijdering van 
de trapvolume op het dak en de afbraak van de terrassen. 

Beveelt lastens beklaagde de ontmantel ing van de ingerichte keukenruimtes en sanitaire 
ru imtes van de wederrechtelijke ingerichte woongelegenheden, met in begrip van de 
aanwezige water- en gasvoorzieningen (minimaal onbruikbaar maken, zoals dichtlassen of 
dichtmetselen), als ook de voorziene afvoervoorzieningen voor water, in die mate dat het 
definitief karakter van de gevraagde ontmanteling moet vast staan en onomkeerbaar zijn. 

Beveelt lastend beklaagde de verwijdering van de buitent rap in het binnengebied tussen de 

voor- en achterbouw. 

Deze maatregelen dienen uitgevoerd t e worden binnen één jaar na het definit ief worden 
van het vonnis en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150 EUR, per dag vertraging, 

met een maximum van 20.000 euro. 
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Machtigt de stedebouwkundig inspecteur en de burgemeester van de stac de 
bevolen herstelmaatregel zelf uit te voeren, op kosten van de veroordeelde, indien niet 
vo ldaan is aan de bevolen herstelmaatregel binnen de voorziene termijn . 

Wijst het anders- of meergevorderde 

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, t er 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 
tweedel ijnsbijstand 

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

50,00 EUR 

- de kosten van de strafvordering t ot op heden begroot op 290,01 EUR 

Dit vonn is is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 30 november 2020 door de 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Ant werpen, kamer ACl: 

afdel ingsvoorzitter, rechter 
in aanwez igheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




