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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

arbeider, geboren te op wonende te 
, van Belgische nationaliteit 

beklaagd van: 

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

A. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij în 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, 

op het perceel gelegen te 
eigendom van 

wonende te 

, kadastraal gekend als 
geboren te :JP 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
a): het optrekken of plaatsen van een constructie 
b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald zonder vergunning een constructie te hebben aangebouwd waarin een tweede 
slaapkamer voor de woongelegenheid op het gelijkvloers werd opgericht 

te , op niet nader te bepalen data in de periode van 1 mei 2016 tot 30 juni 2016 
(stuk 29) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door strafbaar gesteld door artikel 6.1.1. al.1 1° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
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PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

3• blad 

De dagvaarding werd ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te • Zij vermeldt de 
kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van de tenlasteleggingen 
en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de wetgeving inzake 
hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister (art. 6.2.1. 
VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 16 
oktober 2018. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 18 december 2018. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 18 december 2018: 

de herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen van de stad 
vertegenwoordigd door meester Sylvie Kempinaire, advocaat te 9051 Gent, 
Putkapelstraat 105 A; 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door J. Ameloot, substituut
procureur des Konings; 

het verweer van de beklaagde, voorgedragen door hemzelf en 
bijgestaan door meester Natasja Mariën loco meester Konstantijn Roelandt, beiden 
advocaat 2221 Booischot, Dorpsstraat 91, die de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling vraagt; 

het negatief advies over de gevraagde opschorting van de uitspraak van de veroordeling. 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden. 
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.. · · · ······· ·· ··--······•·.�·-·· ··"�-·-- -�-·--------------------

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

4. Op 9 september 2016 stelde de ambtenaar, bevoegd om stedenbouwkundige misdrijven 
op te sporen en vast te stellen, vast dat de te beschermen eengezinswoning gelegen te 

en eigendom van beklaagde, wederrechtelijk is omgevormd tot een 
meergezinswoning met 3 woonentiteiten alsook dat aan de bestaande aanbouw op het 
gelijkvloers een bouwvolume (tweede slaapkamer) is toegevoegd in mindering van de 
koer/tuin. 

Het goed is gelegen binnen het gewestplan 
de zonering betreft woongebied. 

(KB 14 september 1977) en 

5. Tijdens zijn verhoor d.d. 26 november 2016 verklaarde beklaagde dat de woning sedert 
2016 volledig zijn eigendom is. Hij kocht de woning in 2006 aan samen met zijn broer 

en zijn echtgenote. Samen met zijn broer heeft hij in die periode de woning verbouwd 
tot 3 woonentiteiten en de verbouwingen werden door hem en zijn broer gedaan zonder 
aannemer/architect. Hij stelde dat zijn broer met zijn echtgenote op het gelijkvloers woonde 
en dat hij aanvankelijk bij zijn ouders woonde en dat de twee andere verdiepingen werden 
verhuurd. Uiteindelijk is hij gehuwd en ging hij wonen op de tweede verdieping van het pand. 
later, toen het goed alleen zijn eigendom was, werd het volume op het gelijkvloers bijgezet. 
Hij poneerde verder dat de eerste verbouwingen gedurende een aantal jaren, na de aankoop 
van de woning, werden gedaan en de tweede slaapkamer op het gelijkvloers werd in de 
periode mei-juni 2016 bijgezet. Hij verklaarde dat hij dacht geen bouwvergunning nodig te 
hebben en niet te weten dat het een beschermde eengezinswoning was. Hij stelde architect 

uit te hebben aangesproken om alles in orde te brengen. 

Tijdens zijn verhoor d.d. 30 november 2016 verklaarde dat hij en zijn 
echtgenote de woning samen met beklaagde aankochten in 2006 en dat beklaagde sinds mei 
2016 de enige eigenaar is van het pand. Hij stelde dat ze het huls verbouwden toen ze de 
woning aankochten; ze maakten 3 woonentiteiten en hij woonde samen met zijn echtgenote 
op het gelijkvloers en beklaagde bewoonde een tweetal jaren de tweede verdieping. 

6. Op 22 februari 2017 werd een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het 
verbouwen van het achterste deel van een meergezinswoning ingediend en deze werd 
geweigerd op 4 mei 2017. 
Het hoger beroep, aangevraagd door beklaagde, werd bij beslissing van 7 september 2017 niet 
ingewilligd door de deputatie. 
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Beoordeling 

7. Uit de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de terechtzitting 
is gebleken dat het ten laste gelegde feit bewezen is. 

Hiervoor kan inzonderheid verwezen worden naar de vaststellingen van 9 september 2016 van 
de ambtenaar bevoegd om stedenbouwkundige misdrijven op te sporen en vast te stellen. 

Ter terechtzitting van 18 december 2018 werd de tenlastelegging overigens niet betwist door 
beklaagde bij monde van zijn raadsman. 

Straf 

8. Voorafgaand: wetswijziging sinds de feiten en blijvende strafbaarheid 

De Vlaamse Code voor Ruimtelijke Ordening (VCRO) werd bij decreet van 25 april 2014 
betreffende handhaving van de omgevingsvergunning grondig gewijzigd. 

Door artikel 296 van voormeld decreet van 25 april 2014 worden in art. 4.2.1. VCRO de 
woorden "voorafgaande stedenbouwkundige vergunning'' vervangen door de woorden 
"voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen11• 

Ingevolge art. 51 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de 
Ruimtelijke Ordening van 9 februari 2018 treedt het decreet van 25 april 2014 betreffende de 
handhaving van de omgevingsvergunning met uitzondering van art. 145, tweede lid, in werking 
op 1 maart 2018. 

De feiten van de tenlastelegging zijn, nu onder artikel 6.2.1. VCRO, strafbaar gebleven. 

Zij kunnen krachtens art. 6.2.1. VCRO in hoofde van een natuurlijke persoon worden bestraft 
met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van 26 tot 400.000 euro 
of met één van die straffen alleen in hoofde van een natuurlijke persoon. 

9. Het openbaar ministerie vorderde een geldboete van 500 euro en verleende negatief 
advies wat betreft de opschorting. 

10. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 
de persoon en de ingesteldheid van beklaagde, 
het blanco strafregister van beklaagde, 
de omstandigheden en de ernst van de feiten, die getuigen van weinig respect voor de 
regels van de ruimtelijke ordening, 
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de financiële draagkracht van beklaagde, 
het tijdsverloop tussen de gepleegde feiten en de berechting ervan, zonder dat er 
sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming van 
de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagde zich niet 
ongestraft boven de wet kan stellen. 
Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde veroorzaakt wordt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie brengt voor de 
gemeenschap een grote kost met zich mee. 

Gelet op de aard en omvang en de ernst van de feiten, en mede gelet op het feit dat niet 
aangetoond wordt dat zijn declassering zou bevorderd worden door het uitspreken van een 
straf en de effectieve tenuitvoerlegging ervan, wordt niet ingegaan op het verzoek van de 
raadsman van beklaagde om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te bevelen. 
Dit geldt des te meer nu zulks niet van aard zou zijn om hem het zwaarwichtig karakter van de 
feiten en het maatschappelijk belang ervan voor zijn medeburgers duidelijk te maken. 

De rechtbank is van oordeel dat de hierna bepaalde geldboete tegemoet komt aan het 
beoogde preventieve en repressieve doel. 

Gelet op zijn blanco strafregister kan aan beklaagde, die daartoe in de wettelijke voorwaarden 
verkeert, uitstel van de tenuitvoerlegging van de helft van de geldboete worden verleend. 
De geldboete moet beklaagde ervan weerhouden in de toekomst dergelijke laakbare 
handelingen te stellen. 

De duur van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de geldboete. 

De geldboete wordt verhoogd met de opdeciemen zoals hieronder nader bepaald. 

KOSTEN EN BIJDRAGEN 

11. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een 
eigen aard en is geen straf. 
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De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand'1 (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen (artikel 
911 tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten In strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 53,58 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

12. Huidig artikel 7. 7.5. VCRO bepaalt dat vanaf de inwerkingtreding van titel VI, hoofdstuk 111, 
afdeling 1, zoals gewijzigd bij artikelen 55 tot en met 61 van het decreet van 25 april 2014 
betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning - dit is vanaf 1 maart 2018 - de 
burgemeester en de gemeentelijke stedenbouwkundige inspecteur de taken en de 
bevoegdheden overnemen die voor de Inwerkingtreding door het college van burgemeester 
en schepenen werden waargenomen ln het kader van titel VI van deze codex, en dat ze de 
herstelvorderingen voortzetten die door het college van burgemeester en schepenen werden 
ingeleid bij het openbaar ministerie of voor de burgerlijke rechter. 

Eiseres tot herstel vordert dat de rechtbank volgend herstel naar de oorspronkelijke 
toestand zou bevelen nl.: 

De woning moet zowel qua inrichting als qua gebruik hersteld worden naar een 
eengezinswoning. Geen enkel vertrek in het pand mag als afzonderlijke woonentiteit 
worden ingericht of ter beschikking gesteld. Alle ruimtes van het gelijkvloers en de 
verdiepingen moeten worden samengevoegd tot één woonentiteit, waarvan het 
volume samenvalt met dat van het volledige gebouw. De verschillende ruimtes van 
deze woonentiteit moeten voldoen aan de bepalingen van het algemeen 
bouwreglement. 
Bovendien moeten volgende handelingen uitgevoerd worden om dit herstel te 
realiseren: 
- de keuken- en badkamerinrichtingen die geleid hebben tot de omvorming tot 
meergezinswoning moeten verwijderd worden. Het behoud van die inrichtingen zou 
de fysieke bestemming van de woning als meergezinswoning bestendigen en een 
toekomstig gebruik van de woning als meergezinswoning te allen tijde mogelijk maken. 
Enerzijds moeten de beide keukens op de verdiepingen verwijderd worden. Er mag 
slechts één keuken behouden blijven, nl. de keuken op het gelijkvloers omdat die 
aansluiting vindt bij de buitenruimte (zie verder). Het is aangewezen dat het herstel 
duurzaam is en voldoende garanties biedt dat het herstel niet snel kan ongedaan 
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gemaakt worden: hiervoor moeten zowel de toestellen als kasten en de leidingen van 
de keukens gesupprimeerd worden of minstens onklaar gemaakt en de 
leidingsopeningen moeten als volle muur worden afgewerkt. 
Anderzijds mogen er twee badkamers in de eengezinswoning behouden blijven. Ten 
tijde van de opmaak van het proces-verbaal waren er slechts twee badkamers in het 
pand: één op de eerste verdieping en één op de tweede verdieping. Op het gelijkvloers 
was geen sanitair aanwezig, zelfs geen wc. De badkamer op de eerste verdieping is 
vergund in 1976. Die op de tweede verdieping is vermoedelijk bijgeplaatst naar 
aanleiding van de omvorming tot meergezinswoning. Gelet op de grootte van het pand 
is het echter wel aanvaardbaar dat er twee badkamers in het pand aanwezig zijn, daar 
dit het comfort van de eengezinswoning ten goede komt. Op het gelijkvloers kan tevens 
nog een wc geplaatst worden. 
- alle uiterlijke kenmerken van de meergezinswoning moeten verwijderd worden: er 
mag slechts één teller voor nutsvoorzieningen (gas, water en elektriciteit), één deurbel 
en één brievenbus behouden blijven. 

de gelijkvloerse uitbreiding achteraan (slaapkamer) van 18,09 vierkante meter moet 
volledig worden afgebroken. 

De handelingen moeten uitgevoerd worden binnen de door de rechtbank bepaalde 
uitvoeringstermijn onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging. 
Een termijn van drie maanden acht eiseres tot herstel ruimschoots voldoende als 
hersteltermijn. 

Op 6 januari 2017 sloot de stedenbouwkundig inspecteur zich aan bij de herstelvordering van 
het college van burgemeester en schepenen van 22 december 2016, zoals voorgezet door de 
burgemeester. 

Op 23 februari 2017 bracht de Hoge Raad voor Handhavingsbeleid een gunstig advies uit over 
de herstelvordering. 

13. Beklaagde stelt bij monde van zijn raadsman dat de verjaring is ingetreden voor de 
herstelvordering betreffende het omvormen tot meergezinswoning met drie woonentiteiten 
en in ondergeschikte orde wordt gevraagd een meerwaarde op te leggen. 

De rechtbank stelt vast dat uit het dossier blijkt dat de woning op niet nader te bepalen 
tijdstippen in de periode van 2006-2010 werd omgevormd van eengezinswoning tot 
meergezinswoning (met 3 woonentiteiten) door beklaagde en zijn broer en dat de slaapkamer 
op het gelijkvloers pas werd bijgebouwd in 2016 en dit door beklaagde. 

Beklaagde wordt niet vervolgd voor het illegaal omvormen van een eengezinswoning tot 
meergezinswoning; de procureur des Konings stelde reeds in het schrijven d.d. 24 mei 2017 
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aan de Stad dat de vordering op dat punt verjaard is en dat er bijgevolg enkel zal worden 
gedagvaard voor het optrekken van de bijgebouwde constructie. 

De Hoge Raad stelt in zijn advies dat op basis van de thans beschikbare stukken en gegevens 
blijkt dat het aantal woongelegenheden in het pand zou zijn vermeerderd van één naar twee 
in de periode 2009 en van twee naar drie in de periode 2010. 
In het schattingsverslag van bouwkundig inspecteur van 4 november 2008 
werd bevestigd dat de rijwoning zich op datum van het plaatsbezoek van 17 oktober 2008 In 
staat van verbouwing en renovatie bevond doch reeds in toestand van afwerking. Op dat 
moment was de woning reeds duidelijk opgedeeld in drie woonentiteiten. 

14. Constructies worden opgericht op een bep,aald ogenblik en dit betreft op zich een 
aflopend misdrijf. Ook de herstelvordering van deze constructies verjaart onafhankelijk van de 
verjaringstermijn van afzonderlijke bijgebouwen die later worden bijgebouwd. 

De verjaringstermijn van de herstelvordering betreft in casu 5 jaar (zie art. 6.3.3 § 3 eerste 
alinea , 3" VCRO). 

Artikel 6.3.1., tweede lid VCRO stelt dat het bevolen herstel steeds de volledige illegaliteit ter 
plaatse dekt, ook al werd die mee veroorzaakt door stedenbouwkundige misdrijven en 
inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn. · 

Dit is een overname van wat het Hof van Cassatie heeft uitgesproken in een arrest van 24 april 
2012. Het ging daarbij over de in tijd opeenvolgende verbouwingen zonder vergunning door 
verschillende opeenvolgende eigenaars aan dezelfde constructie en de laatste werd 
veroordeeld tot het integrale herstel ook al had hij de eerste aanpassingen niet zelf uitgevoerd. 

Ervan uitgaande dat er geen eenheid van opzet is zoals bedoeld in artikel 65 van het 
Strafwetboek, zal een tijdig ingestelde en ontvankelijke herstelvordering met betrekking tot de 
oprichting van een constructie niet tot gevolg hebben dat een herroepelijk verjaarde 
herstelvordering, met betrekking tot eerder opgerichte nadere constructies, alsnog herleeft. 
Er dient dus in casu nagegaan te worden tot hoe ver "het geheel" zich strekt en meer in 
concreto vanaf wanneer iets niet tot dezelfde schade behoort en afsplitsbaar is. 
Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de drie woonentiteiten minstens vanaf 2010 alle 3 
reeds werden bewoond. Het staat dan ook niet vast dat de feiten van het aanbouwen in 2016 
onderling verbonden zijn door eenheid van doel en verwezenlijking met de feiten van het 
opsplltsen in 3 woonentiteiten. 

De rechtbank is samenvattend van oordeel dat in casu niet afdoende blijkt dat er sprake is van 
eenheid van opzet tussen het omvormen van een eengezinswoning tot meergezinswoning 
(met 3 woonentiteiten} waarvoor de herstelvordering is verjaard en het bijbouwen van een 
tweede slaapkamer op het gelijkvloers waarvoor de herstelvordering nog niet is verjaard. 
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15. In zoverre de herstelvordering strekt tot het volledig afbreken van de gelijkvloerse 
uitbreiding achteraan (slaapkamer) van 18,09 vierkante meter is zij gegrond. 

De oorspronkelijke koer had een oppervlakte van ongeveer 35 vierkante meter. Door het 
bijbouwen van een nieuwbouwvolume blijft slechts een koertje van 16,90 vierkante meter 
over, waardoor het koertje gereduceerd is tot een plek om vuilnis te stockeren en niet langer 
om in de buitenlucht te vertoeven. 

De gelijkvloerse bouwdiepte bedraagt door de uitbreiding 20m, wat de algemeen gangbare 
bouwdiepte op het gelijkvloers in woongebied ruimschoots overschrijdt en in casu ruimtelijk 
niet te verantwoorden is. De betaling van een meerwaarde volstaat niet om de schade aan de 
plaatselijke ordening te herstellen. Vandaar dat de gelijkvloerse uitbreiding achteraan 
(slaapkamer} van 18,09 vierkante meter volledig moet afgebroken worden. 

Deze herstelvordering is zowel intern als extern wettig en beoogt binnen de weerhouden 
feiten op gepaste, noodzakelijke wijze het herstel van de gevolgen van het door beklaagde 
gepleegde misdrijf. Zij steunt op motieven van goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk 
onredelijk. 

Op grond van artikel 6.3.1., § 4 VCRO bepaalt de rechtbank een termijn voor de uitvoering van 
de herstelmaatregel en kan de rechtbank, op vordering van de bevoegde overheid, ook een 
dwangsom bepalen. Eiseres tot herstel vordert een dwangsom op te leggen van 150 euro per 
dag vertraging. 

De termijn voor het herstel wordt in casu bepaald op 4 maanden vanaf het in kracht van 
gewijsde gaan van huidig vonnis. 

Het is gepast om ook een dwangsom op te leggen waarvan het bedrag dient bepaald op 75 
euro per dag vertraging indien niet vrijwillig door beklaagde wordt overgegaan tot het herstel 
van de plaats in de mate en zoals hierboven aangegeven. 

Het opleggen van een dwangsom moet beklaagde ertoe aanzetten de herstelmaatregel uit te 
voeren. De verplichting tot het uitvoeren van de herstelmaatregel komt toe aan beklaagde en 
niet aan de bevoegde overheid. Er is dan ook geen aanleiding om deze dwangsom te beperken 
in de tijd. 

Op grond van art. 6.3.4. § 1 VCRO beveelt huidig vonnis dat de stedenbouwkundige inspecteur 
en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien in de plaats en op 
kosten van de veroordeelde als de plaats niet binnen de door de rechtbank gestelde termijn in 
de vorige staat wordt hersteld. 
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BURGERRECHTELIJK 

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door het bewezen verklaarde misdrijf, 
worden de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1 (§1, 2° en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald In huidig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegging A, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten samen 
tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 3.000 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van 1 maand en 15 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 250 euro1 vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1.500 euro, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Veroordeelt de beklaagde tot ·betaling van de bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders van 25 euro, 
vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand van 20 euro. 
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Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
281,46 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Verklaart de herstelvordering ingesteld door het college van burgemeester en schepenen en 
op grond van artikel 7.7.5. VCRO voortgezet door de burgemeester, waarbij de 
stedenbouwkundig inspecteur zich heeft aangesloten ontvankelijk en in de hierna bepaalde 
mate gegrond: 

Beveelt het herstel op het perceel gelegen te 
gekend als , eigendom van 

kadastraal 
, als volgt: 

de gelijkvloerse uitbreiding achteraan (slaapkamer) van 18109 vierkante meter moet volledig 

worden afgebroken. 

Beveelt dat deze herstelmaatregel integraal dient te worden uitgevoerd binnen een termijn 
van vier maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis. 

Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de opgelegde herstelmaatregel niet vrijwillig 
zou worden voldaan, tot betaling aan de stedenbouwkundig inspecteur / burgemeester van 
een dwangsom van 75 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstrijken 
van de hoger vermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis voorafgaandelijk werd 
betekend. 

Zegt voor recht dat, voor zover de opgelegde herstelmaatregel niet integraal zou zijn 
uitgevoerd binnen deze termijn, de stedenbouwkundig inspecteur evenals de burgemeester 
ambtshalve in de verdere uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de veroordeelde. 

Zegt dat de overheid die het vonnis uitvoert, gerechtigd is om de materialen en voorwerpen, 
afkomstig van de herstelling van de plaats, te verkopen, te vervoeren en te verwijderen. 

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd met 
de opbrengst van de verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van 
een staat die de overheid, die het vonnis uitvoert, heeft opgesteld of die de beslagrechter in 
de burgerlijke rechtbank begroot en uitvoerbaar verklaard heeft. 
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BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 15 januari 2019 

waarbij de voorschriften vervat in artikel 195 Wetboek van Strafvordering zijn nageleefd. 

Aanwezig: 

S. De Schrijver 
J. Ostyn 
M. Delporte 

voorzitter 
substituut-procureur des Konings 
griffier. 




