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OPENBAA R MIN ISTE RIE 

BEl<LAAGDEN 

4 :} 55 1. ondernemingsnummer 
met maatschappelijke zetel te 

2e blad 

::::::> Ter terechtzitting van 01 oktober 2018 vertegenwoordigd door haar 

lasthebber ad hoc, mr. G. De Bock, advocaat te Sint-nik/aas 

i-t-:.lsG. 2. arbei der, geboren te op 
wonen de te 

::::::>Ter terechtzitting van 01 okta/Jer 2018 in persoon aanwezig 

1. TENLASTELEGGINGEN 

A. 

De eerste en de tweede 

Om het wanbedrijf uitgevoer d te hebben of om aan de uitvoering er van rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daa d, tot de uitvoering zo danige hulp verleen d te hebben 
dat zon der zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleeg d worden, 

Hetzij zon der voorafgaan de stedenbouwkun dige vergunning, hetzij in strij d met de vergunning, 
hetzij na ver val, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de verg unning, 

op het perceel gelegen, ka dastraal geken d als 
eigen dom van , on dernemingsnummer 

met maatschappelijke zetel te , bij akte Of verleden 
door notaris te , waarbij het perceel door voor 
de geheelhei d in blote eigendom, en door voor net gehele 
vruchtgebruik wer d aangekocht. Bij akte op 30.11.2015, verleden door notaris te 

, wer d  eveneens eigenaar van de blote eigen dom; 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaal d bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Co dex 
Ruimtelijke Or dening: 
a )het optrekken of plaatsen van een constructie 

te 

1. meer bepaald het oprichten van een carport in hout zonder stedenbouwkundige 
vergunning 

op niet nader te bepalen data in de periode van 01.11.2013 tot 03.12.2015 

(st. 2 en 38) 
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2. meer bepaald het oprichten van een opberghok in hout en het aanbrengen van 
steenslag en klinker verharding, zonder stedenbouwkundige vergunning 

te op niet nader te bepalen data în de periode van 01.03.2013 tot 29.07.2014 

(st. 2 en 38) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1°  van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

2. PROCEDURE 

* * * 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 01oktober2018. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 
Ministerie en de aanwezige partijen. 

De feiten zijn strafbaar geble ven op basis van 6.2.1 VC RO 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. De feiten 

Op 29 juli 2014 stelt de gemachtigde ambtenaar van de Stad vast dat in de 
te gekend als een berghok 

is gebouwd, de voortuinstrook is verhard met steenslag en keien en een carport in opbouw is 
voor het stallen van meerdere wagens. Alle werken zijn uitgevoerd zonder vergunning. Het goed 
wordt geregeld door een RUP. Het goed is gedeeltelijk gelegen in een gebied voor wonen en 
agrarische productie en gedeeltelijk in agrarisch gebied waar een verbod om gebouwen, silo's, 
... op te richten. 

Tweede beklaagde zegt in augustus 2014 dat hij de werken voor eigen rekening heeft uitgevoerd 
sinds november 2013. Hij heeft geen vergunning maar gaat regulariseren. De gracht geeft heel 
wat wateroverast. De gracht loopt dan o ver en daarom heeft hij dit deel van de zijtuin / 
achtertuin verhoogd met aarde en steenpuin. De carport en het berghok wenst hij te behouden. 

In september 2015 verklaart beklaagde dat hij niet kan regulariseren: wat hij wenste is niet 
vergunbaar. Hij gaat alles verwijderen tegen oktober 2015.Bij nacontrole in december 2015 
blijkt dat de carport gedeeltelijk is blij ven staan en verder afgewerkt. De verharding en het 
berghok zijn nog aanwezig. 
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3.2. Grond van de zaak 

Het bij artikel 6.1 van het Ver drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fun damentele Vrijheden gewaarborg de recht op een eerlijke behan deling van de zaak hou dt in 
dat de beslissing op de strafvor dering mel ding maakt van de overwegingen die de rechtbank van 
de schul d of onschuld van de beklaag de hebben overtuigd en dat zij minstens de voornaamste 
redenen aangeeft waarom de tenlastelegging al dan niet bewezen wor dt verklaar d, ongeacht of 
een conclusie wordt ingedien d.  Het recht op een eerlijke behan deling van de zaak hou dt in dat, 
ook bij ontstentenis van een conclusie, de beslissing omtrent de schul d met redenen wor dt 
omkleed ( Cass. 8 juni 2011 {P.11.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en AC 2011, nr. 391, Cass. 29 
mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013, 131-132). De rechter vol doet aan deze ver dragsrechtelijke 
verplichting door vast te stellen dat de beklaag de de gegron dhei d van de straf vor dering niet 
betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte wijze, die hem hebben 
overtuig d van zijn onschul d of schul d {Cass. 5 juni 2012 {P.11.092.N), N.C. 2013, 132 (met noot 
L. HUYBRE C H TS) en Cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)). 

Volgens artikel 6.1.5 van de VCRO zijn, on vermin der d de bevoeg dheden van de agenten en de 
officieren van gerechtelijke politie, de stedenbouwkun dige inspecteurs, de an dere door de 
Vlaamse Regering aangewezen ambtenaren, alsmede de door de gouverneur aangewezen 
ambtenar �n van de provmc1e en van de gemeenten of intergemeentelijke 
samenwerkings verban den in zijn provincie, bevoeg d om de in deze titel omschreven misdrij ven 
op te sporen en vast te stellen door een proces-verbaal . De processen-verbaal waarin de in deze 
titel omschreven mis drij ven wor den vastgestel d gel den tot bewijs van het tegen deel. 

De strafrechtelijke aansprakelijkhei d van de rechtspersoon gel dt voor alle mis drij ven die 
gepleeg d wer den ter verwezenlijking van het doel, ter waarneming van zijn belang of voor zijn 
rekening en dus ook voor inbreuken inzake ruimtelijke or dening en stedenbouw. 

Wat de materiële toerekening betreft moet er een intrinsiek verban d zijn tussen het 
mis drijf enerzij ds en de verwezenlijking van het doel van de rechtspersoon en de 
waarneming van de belangen van de rechtspersoon an derzij ds. 
Wat het intentioneel element van het mis drijf betreft moet worden aangetoon d dat het 
mis drijf voortkomt uit een opzettelijke beslissing genomen binnen de rechtspersoon of 
dat er een nalatighei d is op het ni veau van de rechtspersoon die in causaal verban d staat 
met het mis drijf. Men beoogt de hypothese waarin een gebrekkige interne organisatie 
van de rechtspersoon, onvol doende opleiding of begelei ding van het personeel, 
onvol doen de veilighei dsmaatregelen of onredelijke bu dgettaire beperkingen de 
voorwaar den gecreëer d hebben die het mis drijf mogelijk hebben gemaakt. Een 
occasionele tekortkoming kan de rechtspersoon niet wor den toegerekend: zelfs binnen 
de meest zorg vuldig georganiseer de rechtspersoon kan een mis drijf nooit helemaal 
worden uitgesloten. De rechtbank kan zich voor het vaststellen van het moreel element 
steunen op de gedragingen van de bestuursorganen van de rechtspersoon of haar 
gezags dragers, die on der meer een natuurlijke persoon kunnen zijn. Als het strafbaar 
feit door een vennootschap is gepleeg d is het opzet genoegzaam bewezen door de 
vaststelling dat de leidinggeven de organen kennis ha d den van het opzet om de 
schul dige han deling te stellen en daarmee hebben ingestem d. 
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Het opzet van de rechtspersoon kan ook worden afgeleid uit zijn kennis van eerder 
vastgestelde inbreuken op dezelfde regelgeving. Zodra de rechtspersoon weet heeft van 
een inbreuk, moet hij er alles aan doen om herhaling van deze inbreuk in de toekomst 
te voorkomen. 
Wat betreft de natuurlljke persoon moet er worden onderzocht of de natuurlijke 
persoon wel enige invloed kon aanwenden om de o vertredingen van de wet te beletten 
of te voorkomen. Er moet ook aan de natuurlijke persoon een indi viduele fout kunnen 
worden aangewreven. 

Van enige decumul van strafrechtelijke verantwoordelijkheid kan slechts sprake zijn indien aan 
drie cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

de rechtspersoon moet strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het misdrijf 
uitsluitend wegens het optreden van de geïdentificeerde natuurlijke persoon; 
de natuurlijke persoon mag het misdrijf niet wetens en willens hebben gepleegd; 
de rechtspersoon moet een zwaardere fout hebben begaan dan de natuurlijke 
persoon; 

Het Hof van Cassatie stelde al dat artikel 5, tweede lid van het Strafwetboek, dat de ge vallen 
regelt waarin de verantwoordelijkheid van een natuurlijk persoon en van een rechtspersoon in 
het geding zijn wegens eenzelfde misdrijf, een strafuitsluitingsgrond invoert voor degene die de 
minst zware fout heeft begaan. Die verschoningsgrond kan gelden voor de dader van het door 
onvoorzichtigheid of onachtzaamheid gepleegde misdrijf en niet voor degene die willens en 
wetens heeft gehandeld (lees en vergelijk : Cass. 08 november 2006, T. Strafr., 2007, 261) .  

In  de aan het arrest van 8 novembér 2006 voorafgaande conclusie van ad vocaat-generaal 
wordt duidelijk gesteld dat om vast te stellen of de natuurlijke persoon 

"de fout wetens en willens heeft begaan" de rechter moet letten op diens concrete 
geestesgesteldheid op het ogenblik waarop hij de handeling die zijn verantwoordelijkheid in het 
gedrang brengt stelde, en niet op de wettelijke kwalificatie van het feit. Hierdoor wordt de 
functie van een natuurlijk persoon, die van hem een goed ingelicht persoon maakt of iemand 
die dit zou moeten zijn en die hem een verplichting tot handelen geeft, een doorslagge vend 
criterium. "Wetens" slaat dan op het bewust of met kennis van zaken handelen terwijl "willens" 
wijst op de afwezigheid van een recht vaardigingsgrond. De vaststelling dat een natuurlijke 
persoon bewust en buiten elke dwang, dit is wetens en willens, zij het in belang van de 
rechtspersoon het hem ten laste gelegde feit l1eeft gepleegd, volstaat om hem te veroordelen. 

Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, mag de rechter het bestaan van dit opzet afleiden uit 
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststelling dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrîjuit gaat wanneer hij recht vaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigs zins aannemelijk maakt (Cass. (2e k.) A R  
P.14.1273.N, 3 mei 2016 en Cass.10 oktober 2017 ( P.16 .0639.N)}. 

De feiten blijken uit de objectie ve vaststellingen van de gemachtigd ambtenaar van de Stad 
en kunnen aan eerste en tweede beklaagde materieel en moreel worden toegerekend. 
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Met ingang van 1 januari 2017 werd in artikel 1, eerste en tweede lid van de wet van 5 maart 
1952 betreffende de opdeciemes op de strafrechtelijke geldboeten het wçiord vijftig vervangen 
door het woord ze ventig. Deze nieuwe opdedmes, ongeacht of ze nu hoger of lager zijn moeten 
vanaf hun inwerkingtreding onmiddellijk toegepast worden op de bijdrage voor het 
slachtofferfonds, ook al wordt deze opgelegd bij een veroordeling wegens feiten gepleegd vóór 
de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de nieuwe opdecimes invoerde. 

Krachtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand wordt, behalve indien hij van de 
juridische tweedelijnsbijstand geniet, iedere door een strafgerecht veroordeelde verdachte, 
inverdenkinggestelde, beklaagde, beschuldigde of voor het misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakelijke persoon, veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds . Behalve 
indien zij van de juridische tweedelijnsbijstand geniet, wordt de burgerlijke partij, wanneer zij 
het initiatief tot de rechtstreekse dag vaarding heeft genomen of wanneer een onderzoek is 
geopend ten gevolge van haar optreden als burgerlijke partij en zij in het ongelijk wordt gesteld, 
veroordeeld tot het betalen van een bijdrage aan het Fonds. Deze bijdrage bedraagt thans 20,00 
euro. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK G EBIED 

4.1. Herstelvordering 

Een herstelvordering werd opgemaakt. Deze verkreeg het positief ad vies van de Hoge Raad voor 
het Handhavingsbeleid op 22 september 2016. Men vordert het volgende herstel. 

Het uit voeren van aanpassingswerken door de volgende werken: 
o Het aanpassen van de carport naar een maximale grootte van 18 m2 (3 m x 

6m) 
o Het aanpassen van de berging achter de carport; 
o Het verwijderen van de vrijstaande berging; 
o Het verminderen van de verharding op het perceel tot de strikt 

noodzakelijke toegangen. 
o Binnen een termijn van 6 maanden na de uitspraak. 
o Met machtiging aan het bestuur om ambtshalve in de uit voering te 

voorzien. 
o Onder een dwangsom van 200 euro per veroordeelde per dag vertraging in 

geval van niet-uit voering binnen de gestelde termijn. 
o Met uitsluiting van een termijn in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk 

Wetboek. 

De rechter kan een redelijk verantwoorde herstelvordering niet verwerpen, alleen omdat een 
andere maatregel hem persoonlijk meer aangepast lijkt. Het behoort wel tot de be voegdheid 
van de rechter om de herstelvordering op haar interne en externe wettigheid te toetsen en te 
onderzoeken of ze strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending 
berust. 
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Voor de rechter kan de gedaagde de ge vorderde herstelmaatregel betwisten wegens willekeur, 
onredelijkheid, gebrek aan bewijskrachtige gegevens, het gronden van de beslissing op 
gegevens die geen verband houden met de zaak of nog het verwaarlozen van pertinente 
gegevens. Wanneer de rechter, bij de uitoefening van zijn wettigheidtoezicht, oordeelt dat de 
bestuurlijke o verheden niet met de vereiste onpartijdigheid een keuze hebben gemaakt tussen 
de verschillende in artikel 6.3.1 V C RO bedoelde wijzen van herstel, kan hij de door die o verheden 
ingestelde vordering verwerpen zonder die vordering verder nog op haar interne en externe 
wettigheid te moeten beoordelen. 

De rechter gaat - desnoods ambtshalve - na of de beslissing van de stedenbouwkundige 
inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen om een bepaalde 
herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening, zoals 
deze onder meer bepaald is in artikel 1.1.4 VC RO, is genomen, en zal een vordering die steunt 
op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een op vatting van goede 
ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder ge volg laten. Hierbij komt ook het 
tijds verloop in aanmerking, in die zin dat door de aldus gewijzigde omstandigheden, een verder 
herstel zoals gevorderd, kennelijk onredelijk kan voorkomen. 

Daarnaast zal de rechter - zij het slechts op exceptie van onwettigheid van de gedaagde (n) -
nagaan of de vordering die moet worden beoordeeld, kennelijk niet onredelijk is. Hij zal hierbij 
afwegen of geen andere herstelmaatregel noodzakelijk is, onder meer op grond van de aard van 
de overtreding, de om vang en de aantasting van de goede ruimtelijke ordening en het voordeel 
dat voor de ruimtelijke ordening ontstaat door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand tegeno ver de last die daaruit voor de o vertreder voortvloeit. 

De vordering van het bestuur is niet onwettig, is genomen met het oog op de goede ruimtelijke 
ordening en is niet kennelijk onredelijk. Het herstel dient te worden be volen conform de 
ingediende herstelvordering. 

Er wordt aan beklaagden, een hersteltermijn toegestaan van 12 MAAN D EN vanaf het in kracht 
van gewijsde treden van dit vonnis. Deze termijn is geen bijkomende termijn in de zin van artikel 
1 385bis Ger. Wb. Het bestuur wordt gemachtigd om ambtshalve in herstel te voorzien. Er wordt 
een dwangsom voorzien van 125 euro per dag vertraging per beklaagde in ge val van niet
uit voering van het vonnis binnen de gestelde termijn. 

4.2. Ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen 

Omdat de door de beklaagden gepleegde misdrij ven mogelijk schade hebben veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van artikel 4 
V.T. S v ., zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 1 3  aprîl 2005 (B. S .  03.05.2005). 
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5. TOEGEPASTE WEITEN 

De bij zondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31tot 37, 40, 41; 
Wetb. van straf vordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 6 6; 

10e blad 

Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.3 6  Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende di verse bepalingen inzake justitie 
(B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27 .12.2006; 
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel). 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST OP TEGENSPRAAK 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank V ER KLAART eerste beklaagde SC HUL DIG aan de feiten omschre ven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A.1 en A.2 ; 

TO E PASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank V EROOR D E EL T  eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 euro; 

De rechtbank verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van een 
gedeelte van driehonderd euro, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 1.800 euro van de opgelegde 
geldboete voor een periode van drie jaar. 

De rechtbank wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt 
ingeval gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om E ENMA AL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze 
van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden; 
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2. 

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2<le lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken. 

* * * 

De rechtbank V E R KL A A RT tweede beklaagde SC HUL DIG aan de feiten omschre ven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A.1 en A.2; 

TO E P AS S ING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank V E ROO R D E EL T  tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 1.200,00 euro; 

Z EGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden ver vangen door een ge vangenisstraf van 2 maanden; 

De rechtbank verleent tweede beklaagde G EWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
H ELF T van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf 
of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten ge volge heeft gehad. 

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om E ENMA AL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage.tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 
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legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro o vereenkomstig artikel 91, 2d• 1id en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

* * 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op 
heden begroot op de som van 280,79 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Herstelvordering 

BE VEELT t.a.v. eerste en tweede beklaagde hoofdelijk het uit voeren van aanpassingswerken, nl. 

Het aanpassen van de carport naar een maximale grootte van 18 m2 (3 m x 6m) 
Het aanpassen van de berging achter de carport; 
Het verwijderen van de vrijstaande berging; 
Het verminderen van de verharding op het perceel tot de strikt noodzakelijke 
toegangen. 

op het perceel te kadastraal gekend als 
binnen een termijn van 12 maanden na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis 

onder verbeurte van een dwangsom van 125 per dag vertraging t.a.v. eerste beklaagde en 125 

euro per dag vertraging t.a.v. tweede beklaagde. 

ZEGT dat beklaagden overeenkomstig artikel 6.3.6. van de VC RO indien de herstelmaatregel 
vrijwillig wordt uitgevoerd, onmiddellijk de stedenbouwkundige inspecteur of burgemeester die 
de titel heeft laten betekenen met bevel tot uitvoeren, onmiddellijk met een be veiligde zending 
er van op de hoogte dienen brengen. 

MAC HT I GT voor het ge val dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de gestelde termijn 
worden uitge voerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de Stad 

om ambtshal ve in de uitvoering er van te kunnen voorzien in de plaats en op kosten van 
de veroordeelde. 

ZE GT voor recht dat de voormelde termijn van 12 maanden enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger.Wb . 

./ Ove rige burgerlijke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing o ver de o verige burgerlijke belangen aan. 
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Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
ZESENTWINTIG NOVEMBER TWEEDUIZEND ACHTTIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de D 13M kamer, 
V. Kochuyt, substituut Procureur des Konings, 
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