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OPENBAAR MINISTERIE 

BURGERLIJKE .PARTIJEN 

wonende te 

, wonende te 

::::> Ter terechtzitting van 04 novembRr 7()1,9 belden vertegenwoordigd 
door mr. ·, advocaat te 

wonende te 

::::- Ter terechtzitting van 04 november 2019 vertegenwoordigd door 
mr. loco mr. advocaat te 

BEKtAAGDEN 

1. 

2. 

geboren te 
op wonende te 

, van Belgische nationaliteit 

Alias geboren qp 

:::::> Ter terechtzitting van 04 november 2019 in persoon aanwezin. 
bijgestaan door mr. en mr. 
advocaten te 

met als KSO-nummer 
maatschappelijke zetel gevestigd te 

met 

::::- Ter terechtzitting van 04 novemöer 2019 vertegenwoordigd door 
haar lasthebber ad hoc, mr. advocaat te 

1. TENLASTELEGGINGEN 

De eerste en ·de tweede: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 
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A geheel of gedeeltelijk wijzigen va~ hoofdfunctie van bebouwd dnroerend goed zonder of in 
strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
met verzwarende omstandigheden 
buiten de gevall~n bedoefd in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke· Ordening, h~t ge heer of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd 
onroerend goed, indien de Vlaamse Regering deze functiewijziging als· vergunningsplichtig he-eft 
aangemerkt; hetzij zonder voorafg~ande stedenbouwkundige vergunning, ·het zij 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 a'rtikel6.1·.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

in het gebouw gelegen te 
eigendom van 

op wonende te 
verleden door notaris te 

, kadastraal gekend als 
~eboren te 

bij aankoopakte van 

meer bepaald de bestemming te hebben gewijzigd van loods/opslagplaats naar lokalen voor 
socioculturele doeleinden 

' 
(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) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 van de Vtaámse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar.of een 
andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende goederen koçpt, 
verkavelt, te koop ofte huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of verplaatsbare inrichtingen 
ontwerpt en/ of opst.elt of een persoon die bij die verrichtingen als tussenpersoon optreedt, bij de 
uitoefening van zijn beroep, namelijk als zaakvoerder van (zie doel vennootschap) 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

op 16 september 2016 (OK 1, st. 31) 
dOOl 

B geheel of gedee.ltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder of in 
strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 met 
verzwarende omstandigheden 
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, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het 
verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de betreffende vergunning, te hebben uitgevoérd, voortgezet of, buiten het geval 
bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde Codex, in stand geliouden, namelljk 
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in het gebouw gelegen·te 

{voorheen ),. eigendom van 
met maatschappelijke· zetel te 

splitsing en inbreng van door 

te 

, kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer 

ingevolge akte van 
verleden door notaris 

/ 

meer bepaald de bestemming te hebben gewijzigd van loods/ops.lagplaats naar lokale~ voor 
socioculturele doeleinden · 

(art. '4.Z.1., 6", 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1", en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel6.1.1.1id 1 van. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaac, vastgoedmakelaar of 
een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende goederen 
koopt, verkavelt, te koop· of te· huur zet, verkoopt of verhuurt; bouwt of vaste of verplaatsbare 
inrichtingen. ontwerpt en/ of opstelt of een persoon die bij die verrichtingen als tussenoerscan 
optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als zaakvoerder van ;zre 
doel vennootschap) 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

tussen 1 september 2017 en 18 september 2017, op een niet nader te bepalen 
datum (OK 1, st. 31, OK 2, st. 1) 
door Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

C functioneer samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 met 
verzwarende omstahdigheden 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Code)( 
Ruimtelijke Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie 
ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, 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 voornoemde Codex, in stand gehouden, , 
(art. 4.1.1., 3• en g•, 4.2.1., 1", b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1•, en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening) 

met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid i van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar of 
een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende goederen 
koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of verplaatsbare 
inrichtingen ontwerpten/of opstelt of een persoon die bij die verrichtingen als tussenoersoon 
optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als zaakvoerder van (zie 
doet vennootschap} 
(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruim,télijke Ordening) 
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namelijk 

1 op het terrein ~eleeen tP , kadastraal gekend als 
. eigendom van I:>Phl"lr<>n ~o 

op wonendete 
bij aankoopakte van 05.11.2008, verleden door notaris te 

meer bepaald het terrein rond de loods bijkomend te hebben verhard in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning van 04.04.2011 

tussen 1 januari 2015 en 1 ianuarl 2017. op een niet nader te bepalen datum (OK 
1, st. 63) 
dOOl 

2 op het terrein ge.legen te 
., eigendom van 

, met maatschappelijke zetel te 
solitsine en Inbreng van door 

te 

kadastraal gekend al~ 
ondernemingsnummer 

ingevolge akte van 
verleden .door notaris 

meer bepaald het terrein rond de loods bijkomend te hebben verhard in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunnin·g van 22.03.2010 

tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2017, op een niet nader te bepalen datum (OK 
1, st. 63) 
door Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

* • * 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de dagvaarding waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij 
de rechtbank. De dagvaarding werd overgeschreven op het hypotheekkantoor van de plaats 
waar het onroerend goed zich bevindt. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 4 november 2019. 

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

Beklaagden vragen de rechtbank om de zaak uit te stellen in afwachten van een regularisatie. 
De rechtbank gaat hier niet op in. Beklaagden kregen reeds meer dan tijd' genoeg om hiervoor 
het nodige te doen. Dat zij tot tweemaal toe een regularisatieaanvraag indienden en voor de 
beoordeling terug introkken is hun eigen beslissing. t:iet feit dat zij toch geen eerlijke kans 
zouden gekregen hebben, valt door de rechtbank hierdoor thans niet te beoordelen. 
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De rechtbank merkt in elk geval op dat er bij de ~ergunningsaaiwraag voor de bouw van een 
loods door eerste beklaagde ook verschillende bezwaren werden ingediend door de 
omwonenden, maar dat het college toch een vergunning afleverde. Het feit op zich dat er 
klachten ingediend werden tegen de nieuwe invulling door , leidt dus niet per 
definitie tot eer:J afkeuring. Voor het overige houdt de rechtbank geen rekening met de in 
conclusies aangehaalde. pesterijen die voor de beoordêlin~ niet rel~vant ~ijn. Ook de 
waardering van- de rechtbank van het project is hier .niet op zijn plaats. 
Jeugdbewegingen, scholen, kerken, cafés, fabrieken zijn op· zich allen waardevolle projeeteA 
voor minstens een deel van de maatschappij, maar zorge'n elk op zich voor een bepaalde 
hinder. Dit doet niets af aan hun bestaansrecht. De regels va·f.l d'e ruimtelijke ordening zijn er 
om te streven naar ruimtelijke kwaliteit, wat betekent dat niet alles over.al ~an. De ruimtelijke 
behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten worden'gelijktijdlg tegen elkaar 
afgewogen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen 
voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen (art. 1.1.4 
VCRO). 

3. BEOORDEUNG OP STRAFGEBIED 

3.1 Overzicht van de feiten 

1. 
Voor de bouw van de twee loodsen in de werd een vergunning aangevraagd 
door eerste beklaagde. Voor de werd op 4 april 2011 een 
vergunning afgeleverd. rn deze vergunning staat onder meer dat het achterliggend agrarisch 
gebied niet kon worden ingenomen ifv de bedrijfsactiviteiten en dat alle opslag diende te 
gebeuren in de nieuwe loods. Op het terrein rond de loods mocht geen opslag gebeuren of 
mochten geen bijkomende verhardingen worden aangelegd. Voor de 
wèrd op 22 maart 2010 een vergunning afgeleverd. 

De loodsen werden anders uitgevoerd dan vergund. Zo werd onder meer de loods in de 
groter en hoger gebouwd dan voorzien en werden de deur- en raam 

openingen anders uitgevoerd dan vergund. Voor deze ·inbreuken worden beklaagden thans 
klaarblijkeliJk niet vervolgd. 

2. 
Op 30 roei 2017 werd door de gemachtigd ambtenaar van de Stad vastgesteld dat in 
de een loods/opslagplaats werd omgevormd naar een gebouw voor 
socio-culturele, educatieve activiteiten en soort en recreatie. Het perceel was kadastraal 
gekend onder: volgens het gewestplan deels gelegen In 
woongebied -deels in agrarisch gebied. Op 20 september 2017 bleek hetzelfde voor de loods 
in de '· Ook dit goed is deels in woongebied, 
deels in agrarisch gebied gelegen. 

Volgens verschillende buurtbewoners worden ze. door de feiten benadeeld (o~erlast). 
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3. 
Eerste beklaagde, verkfaarde op 17 oktober 2017 in verhoor het volgende. 

4. 

en zijn privé-eigendom, is de eigendom vari zijn 
vennootschap. . 
Hij heeft de opdracht tot de werken gegeven. De loods I opslagplaats heeft altijd 
leeggestaan tot 16.09.2016. 
Het gebouw :!n wordt gebruikt door de . Dit is 
een vzw die zich bezig hol!dt en inzet voor de deradicaliserlng en bruggen bouwt 
tussen allochtonen en autochtonen. Het nieuwbouwgebouw in de 
heeft sinds september dezelfde functie. Er komen 312 kinderen uit 179 gezinnen die 
de Marokkaanse, Belgische, Turkse en Syrische nationaliteit hebben. 
Hij heeft te goeder trouw gehandeld. Hij dacht dat een tijdelijke gebruikswijzlgjiig.van 
een gèbouw met een maximale duur van 90 dagên: per jaar van -rergunning is 
vrijgesteld (7.3 van het vrijstellingsl:lesluit)_ 
Er werd een architect gelast met de re.gular isatie. 

Bij brief van 11 oktober 2018 werd door de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de 
stad bij het parket een herstelvordering ingeleid. Deze herstelvordering verkreeg het 
positief advies van de Hoge Raad vo0r de Handhavingsuitvoering (ac.W-les van 28 september 
2018). 

Als herstel wordt het herstel In de oorspronkelijke· toestand gevorderd, zijnde het gebruik van 
de gebouwen als loods/opslagplaats en het verwijderen van de niet-vergunde verhardingen 
zoals o·pgenomen in de vergunningen van 22' maart 2010 en 4 april 2011. 

5. 
Eerste beklaagde diende in de afgelopen periode drie regularisatieaanvragen in voor een 
bestemmingswijziging van opslagplaats naar leslokaal. Een eerste regularisatieaanvraag werd 
ingediend op 8 september 2017, maar weer ingetrokken op 6 december 2017. Een tweede 
aanvraag werd ingediend op 29 maart 2018 en weer ingetrokken op 31 juli 2018. De aanvragen 
zouden ingetrokken geworden zijn omwille vaA een tip die eerste beklaagde ontving door een 
betrokkene op het niveau van de gemeente dat zijn aanvraag door de belangenneming van de 
korpschef, burgerlijke partij, ten dode opgeschreven waren. Op de 
terechtzitting van 4 november 2019 verklaardè eerste beklaagde dat er een paar dagen voor 
de zitting, op 31 oktober 2019,. een nieuwe regularisatieaanvraag werd ingediend, De 
korpschef zou immers in mei/juni 201~ op pensioen zijn gegaan waardoor de 
kansen op slagen nu anders zouden liggen. 
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3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 

Beklaagden moeten iich voor de rechtbank verantwo?rden wegens de . onvergunde 
functiewijziging van twee loodsen/opslagplaatsen raar lokálen voor socioculturele doeleinden 
met de verzwarende omstandigheid dat dit gebeurde als professional (tenlasteleggingen A en 
B) en het bijkomend verharden van .de terreinen rond de· loodsen in strijd met de 
vergunningen van 4 aprîl2011 en 22 maart 2010 (tenlasteleggingen C.l en Ç.2). 

Eerste beklaagde betwist de inbreuken niet; niaar vraagt om de 
herstelvordering af te wiizen. als onontvankelijk, minstens ongegrond. De lasthebber van 
tWeede beklaagde, vraagr om de vrijspraak gelet op het ontbreken van een 
moreel element, ondergeschikt het afwijzen van de herstelvordering. 

2. 
Gelet op de vaststellin'gen in het strafdossier die ·niet betwist worden door eerst~ beklaagde 
dat hij de twee loodsen die vergund waren als opslagplaats gebruikte voor socio-culturele, 
educatieve activiteiten en sport en recreatie in het kader van de werking van 
(waarvan eerste beklaagde bestuurder Is) en dat nog ·steeds doet, zonder hiervoor een 
vergunning te hebben, zijn de tenlasteleggingen A én B in hoofde van eerste beklaagde 
bewezen. Ook staat het vast en wordt het door _eerste beklaagde niet betwist dat hij 
verharaingen aanbracht rond de loodsen die zijn vergunning niet toelieten. Ook de 
tenlasteleggingen C.l en C.2 zijnln hoofde van eerste beklaagde bewezen. 

3. 
Het gebouw in de is eigendom van tweede beklaagde, 
waarvan eerste ·beklaagde de zaakvoerder is. De feiten van de tenlasteleggingen B en C.2 zijn . 
de beide beklaagden verwijtbaar en toerekenbaar. 

Dit misdrijf werd gepleegd in het kader van de waarneming van de belangen van tweede 
beklaagde, van wie de eerste beklaagde zaakvoerder was en voor wie hij ook feit elijk optrad, 
en werd voor rekening van de tweede beklaagde gepleegd. 

De feiten werden wetens en willens gepleegd. Dat sprake is van bewust en vrijwillig handelen 
wordt overigens verondersteld bij het plegen van de materiële handeling, die als de uiting van 
de vrije en bewuste wil moet worden aangezien, nu het bestaan van een 
schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een 
rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig wordt gemaakt. 

Eerste beklaagde had zelf çle vergunningen voor: het bouwen van de loodsen aangevraagd en 
hij werd reeds eerder veroordeeld voor een stedenbo!Jwkundig misdrijf zodat hij niet 
onwetend kan geweest zijn over de vergunningsplicht en de bestemming. Alleen al zijn 
verklaring dat hij dacht dat het viel onder de vrijstelling van artikel 7.3 van het 
vrijstellingsbesluit, toont aan dat hij zich bewust was van. de precaire Stedenbouwkundige 
~ituatie. Bij lezing van artikel 7.3 is het·overigens overduidelijk dat een wekelijks terugkerende 
activiteit hier nooit onder kan vallen. Artikel 7.3 is bovendien enkel van toepassing voor 
tijdelijke wijzigingen en niet voor permanente wijzigingen zoals hier het geval is. 
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Dat er slechts wekelijks een activiteit zou zijn, doet niets af aan de permanente 
functiewijziging. Het is namelijk niet zo dat de loodsen in de week opnieuw als ooslaeolaats 
werden gebruikt. Van enige dwaling is beslist ·geen sprake. Bovendien bleef de 
onvergunde activiteiten gewoon verderzetten toen hij kennis kreeg van de klachten en het feit 
dat hij wel degelijk een vergunning nodig had. 

Dat geen intentie zou gehad !lebben om een stedenbouwkundig misdrijf te plegen 
is niet relevant. Stedenbouwkundige misdrijven vereisen geen bijzonder opzet. 
heeft bewust en vrijwillig haar bedrljfsloods laten gebruiken door zonder 
hiervoor een vergunning te hebben. Het al dan niet waardevol zijn van de activiteiten van 

is niet relevant voor deze beoordeling. 

Béide beklaagden kunnen bij toepassing van artikel 5, lid 2 Strafwetboek (z0als het bestond 
ten tljde van de tenlastereggingen) voor de tenlasteleggingen B en C.2 samen worden 
veroordeeld. 

4. 
Ook de verzwarende omstandigheid dat de misdrijven in hoofde var werden 
gepleegd door een persoon dfe in de uitoefening van zijn beroep of activiteit onro~rende 
goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of 
verplaatsbare inrichtingen ontwerpten/of opstelt of een persoon die bij die verrichtingen als 
tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn b.eroep, namelijk als zaakvoerder van 

. is bewezen. Deze verzwarende omstandigheid" geldt natuurlijk ook voor de 
zelf. 

heeft onder meer als doel het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 
beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking .tot onroerende 
goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende 
goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, 
verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerend~ goederen, het 
ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot 
immobiliën. Dit doel valt zonder enige betwisting onder de verzwarende omstandigheid 
bedoeld in de VCRO. 

De raadsman van eerste beklaagde betwistte- het aanwezig zîjn van deze verzwarende 
omstandigheid op de zitting van 4 november 2019 omdat in de praktijk zich 
niet zou bezig houden met vastgoed, maar met het leggen van kabels voor Proximus. 

Dat beklaagde in de praktijk mogelijks niets of weinig tau kennen van of doen rond vastgoed 
doet hier echter niet ter zake. Beklaagde is heel. bewust de oprichter en· zaakvoerder van 

die wel degelijk vastgoed tot doel heeft. Het is met andere woorden enkel het gevolg 
van de keuze van om zijn bedrijfsactiviteit wellicht onder meer om 
economische en fiscale redenen zo te organiseren, dat hij zaakvoerder is van een vastgoed 
bvba en daarvan ook alle andere gevolgen. moet dragen zoals het bewezen zijn van de 
verzwarende omstandigheid in hoofde van eerste en tweede beklaagde. 

l 
I 
I 

I 
t 

I 
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3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek voor eerste beklaagde 
één straf op voor de bewezen tenlasteleggingen A, B, C.l en C.2 samen en voor tweede 
beklaagde voor de bewezen tenlastelégglngen B en C.2 samen. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van eerste 
beklaagde ioals die blijkt uit het strafréchtelijk verleden, zijn gezinsteestand en arbeidssituatie, 
voor zover de rechtbank die kent. 

De straf heeft niet alleen een vergeldend.e functie, ze moet ook preventief werkem ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten in de. toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
·Beklaagden hebben bij het plegen van de misdrijven enkel oog gehad voor hun eigen belangen 
en de belangen van de waarvan eerSte beklaagde. bestuurder is. Zij schonken 
geen aandacht aan de goede ruimtelijke ordening die het algemeen belang dient. Zij trokken 
zich niets aan van de vergunningsplicht en gaven de loodsen een totaal andere beStemiT!ing. 
Ondanks het expliciet opgenomen verbod in de vergunning voor de loods, werden naar 
welbelieven verhardingen aangebracht die de nieuwe bestemming ten goede kwamen. 
Beklaagden bekommerden zich ook niet om de belangen van de omgeving en de buurt, t erwijl 
zij met de bewezen misdrijven overlast bezorgden. 

In hoofde van beklaagden bestaat er reeds lange tijd een onwil om de onwettige toestand te 
herstellen en het onvergund. gebruik te staken. Intussen hebben zij reeds langdurig voordeel 
gehaald uit de door henzelf gecreëerde onwettige toestand. 

3. 
Eerste beklaagde heeft strafrechtelijke voorgaanden. Hij werd 7 maal veroordeeld voor 
verkeersinbreuken. Ook werd hij één maal correctioneel veroordeeld voor een 
stedenbouwkundige inbreuk bij arrest van 9 november 2012 door het hof van beroep te Gent. 
Gelet op dit strafverleden, de ernst van de feiten en aangezien er nog geen herstel is, gaat de 
rechtbank niet in op de gevraagde opschorting. 
Tweede beklaagde heeft een blanco strafregister. 

Gelet op de bewezen verklaarde verzwarende omstandigheld is de minimale geldboete 2.000 
euro. De rechtbank meent dat deze geldboete passend is en noodzakelijk om beklaagden aan 
te sporen om de regelgeving voortaan stipt na te leven. Om beklaagden niet onredelijk zwaar 
te straffen, verleent de rechtbank uitstel van de tenuitvoerlegging van. de helft van de 
opgelegde-geldboetes. De voorwaarden voor het bepalen van deze gunst zijn vervuld. 

I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
! 

I 
I 
I 

I 
i 
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4. HERSTEL 

1. 

Bij. briefvan 11 oktober 2018 werd door de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de 
stad bij het parket een herstelvordering ingeleid. Deze herstelvordering verkreeg het 
positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. 

Als herstel wordt het herstel in de oorspronkelijke toestand gevorderd, zijnde het gebruik van 
de gebouwen als loods/opslagplaats en het verwijderen van de niet-vergunde verhardingen 
zoals opgenomen in de vergunningen van 22 maart 2010 én·4 april2011. 

De gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur koppelt aan dit gevorderd herstel noch een 
termijn noch een dwangsom. 

Op de zitting van 4 november 2019 vorÎférde het openbaar" ministerie het herstel zoals 
gevraagd door de gemeenteliJk stedenbouwkundig inspecteur. Het openbaar ministerie 
vorderde geen dwangsom. 

2. 
De Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering merkt op dat de gemeente blijkbaar niet het 
herstel in de oorspronkelijk staat vordert en de afbraak van de loodsen (de loodsen werden 
nochtans gebouwd in strijd met de vergunningen), maar bouw- of aanpassingswerken vraagt 
om de plaatselijke ordening te herstellen, met name het gebruik van de loodsen als 
opslagplaats en het verwijderen van de niet vergunde verhardingen. 

In het advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering van 28 september 2018 staat 
dat de handelingen niet kunnen worden aanvaard omwille van de niet-naleving van de 
uitdrukkelijke voorwaarden in de stedenbouwkundige vergunning ("het achterliggend 
agrarisch gebled kan niet worden ingenomen ifv de bedrijfsactiviteiten. Alle opslag dient te 
gebeuren in de nieuwe loods. Op het terrein rond de loods kan geen opslag gebeuren· of mogen 
geen bijkomende verhardingen worden aangelegd."}. De handelingen kunnen ook niet worden 
aanvaard omwille van een onaanvaardbare mobiliteitsimpact binnen de onmiddellijke 
omgeving en de hinder voor derden In functie van de weerslag van de geviseerde handelingen 
op het vlak van gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. De onmiddellijke 
omgeving kenmerkt zich als een woonlint met heterogene bebouwing en een ~oofdzakelijk 
residentieel karakter. Ten zuiden van de woonzone bevindt zich een agrarisch landschap met 
bebouwing en weilanden. De kWestieuze loodsen opgericht nabij en op de perceelsgrenzen, 

. bevinden zich in tweede bouwzone ten opzichte van de woningen gelegen aan de 
De voorliggende woningen en hun beperkte tuinzones worden volledig 

Ingesloten door de kwestieuze site. De socio-culturele activiteiten zorgen voor een 
onaanvaardbare overlast voor de aangeranden onder meer op het vlak van geluidshinder en 
parkeerdruk. De onvergunde verhardingen in het achterliggende agrarisèh gebied om het 
hoofd te bfeden ~an de bijkomende parkeerdruk zijn storend naar ruimtegebruik. De 
ruimtelijke draagkracht van de percelen binnen de onmiddellijke omgeving wordt door de 
geviseerde handelingen overschreden. 
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3. 
Artikel 6.3.1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening luidt als volgt: 

"Naast de straf beveelt ~e rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde overhel~ 
een meerwaarde te betalen en/ of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of de plaats in 
de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met 
inachtneming van de volgende r.angorde: 
1 o als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigboor is met een goede ruimtelijke ordening, 
het betalen van een meerwaarde; 
r 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. 
Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende herstelmaatregelen 
gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld ifl .ftet eerste lid. Het bevolen 
herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwk'!ndige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanham;;ig zijn:" 

Deze bepaling moet worden gelezen in de context van artiket 159 Grondwet, dat· stelt dat de 
rechter geen gevolg mag geven aan bestuurshandelingen die niet met de wetten 
overeenstemmen. De rechter dient de herstelvordering op haar externe en interne wettigheid 
te toetsen en te onderzoeken of ze strookt met de wet, dan wel of ze op machtsoverschrijding 
of machtsafwending berust. Meer bepaald dient de rechtbank na te· gaan of de l:ieslissing va.n 
het bestuur om het herstel van de plaats in de oorspronkélijke toestand, respectievelijk bouw
of aanpassingswerken te vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is 
genomen. De rechtbank beoordeelt niet de opportuniteit van de gevorderde maatregel. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ruimtelijke ordening door het 
misdrijf is geschaad, waa~bij de maatregel ertoe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. 

Overeenkomstig arti.kel 1 Eerste Aanvullend Protocol EVRM moet de rechter nagaan of de 
vordering van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te 
vorderenr uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Hij moet de 
vordering die gebaseerd is op mot ieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een 
opvatting van· een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten. 

De rangorde van de te bevelen herstelmaatregelen in artikel 6.3.1, § 1, eerste lid, 1°, 2° en 3°, 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend Is voor de keuze 
van de herstelmaatregeL 

In beide gevallen blijft de evenredigheids-en redelijkheidstaets onverminderd van toepassing: 
het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde aantasting van de 
ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking tot de last die dit 
voor de betrokkenen meebrengt. · De concrete vaststelling dat de gevolgen van het misdrijf 
kennelijk niet verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening volstaat om het eventueel 
te bevelen herstel naar recht te verantwoorden. 
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Zoals hoger reeds opgemerkt,.staat het bovendien hoe dan ook niet aan de rechtbank om de 
opportuniteit van de herstelvordering te beoordelen. · 

De rechtbank volgt beklaagden niet in hun standpunt dat de herstelvordering niet nuttig z~u 
zijn om een einde te stellen aan de aantasting van de goède ruimtelijke .ordening, niet redelijk 
en disproportioneel zou zijn. · 

De gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur heeft n·iet zon_der meer het herstel in de 
oorspronkelijke staat bevolen, maar enkel aanpassingswerken en het stoppen van. het strijdig 
gebruik. · 

Gelet op de motivering tot herstel, spreekt het eigenlijk voor.zich dat door het eetalen van een 
meerwaardesom 'de. goede ruimtelijke ordening n'i'et wordt gevrijwaard ·aangezien een 
meerwaardesom geen antwoord biedt op de in de ~e·rstelvordering aangehaalde 
onaanvaardbare overlast voor de aangelanden onder meer op ~et vlak van gèluidshinder en 
parkeerdruk. 

In het licht van al deze .gegevens is de rechtbank van oordeel dat de plaatselijke n,Jill')telijke 
ordening wel degelijk werd geschaad door de in hoofde van beklaagden bewez.en\1erklaarde 
misdrijven waarop de herstelvol=de.ring is gebaseerd, en dat de gevorderde herstelmaatregelen 
noodzakelijk zijn om deze plaatselijke ordening te herstellen. De herstelvordering werd in al 
zijn onderdelen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening genomen, is 
ge~nszins gebaseerd pp motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of .op een 
opva.tting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is, en leidt er niet toe dat 
een herstel zou worden opgelegd dat onevenredige lasten voor de beklaagden tot gevolg zou 
hebben. 

De herstelvorderjng is dan ook gegrond zoals hierna bepaald. 

De herstelvordering strekt ertoe de onrechtmatige gevolgen van een bouwmisdrijf te doen. 
ophouden; zij behoudt haar onderwerp zolang die gevolgen blijven voortbestaan, dit is zolang 
het herstel niet werd uitgevoerd of een regularisatievergunning is verkregen. Uit stuk 59 van 
het strafdossier blijkt dat de behandeling van een regularisatieaanvraag bij de stad 
ongeveer vier maanden in beslag neemt. Aangezien eerste beklaagde verklaarde eind oktober 
2019 een regularisatieaanvraag te hebben ingediend, zal er vermoedelijk rond februari 2020 
een uitspraak zijn op voorwaarde natuurlijk dat eerste beklaagde zijn aanvraag niet opnieuw 
intrekt. Om die reden en gelet op de aard en de omvang van het bevolen herstel, bepaalt de 
rechtbank de hersteltermijn op 8 maanden. Mocht er alsnog een regularisatie tussenkomen, 
dan zal het herstel niet meer (volledig) no'dig zijn. 

De rechtbank kan niet ambtshalve overgaan tot het opleggen van een dwangsom bij de 
publieke vordering tot herstel. 
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Overeenkomstig artikel 6.3.4 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt de rechtbank dat 
als de plaats niet binnen de hierna gestelde termijn in de vorige staat wordt hersteld of als de 
bouw- of aanpassingswerken niet binnen die termijn worden uitgevoerd, de 

· stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen 
· voorzien in de plaats en op kosten van de veroordeelde beklaagden. 

5. BEOORDEUNG OP BURGERLUK GEBIED 

1. 
De omwonenden 
burgerlijke partij 
ontvankelijk. 

er stelden zich 
lastens beklaagden: Deze vorderingen zijn tijdig en regelmatig. Ze zijn 

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek, is degene die do~r zijn schuld aan 
een· ander schade berokkent, verplicht deze schade-iRtegraal te vergoeden, wat iOJpliceert dat 
de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waai'in 'lijfzich zou hebbe'n bevonden 
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld. Degene die schadeve~goeding 
vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, 
een oorzakelijk verband bestaat; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich 
niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan. 

Morele schade komt niet voor precieze begroting in aanmerking. Het gaat tn essentie om de 
juridische erkenning van het leed dat werd berokkend. Bij de ·begroting van deze schade houdt 
de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en de impact hiervan op het slachtoffer 
evenals met de bedragen die gebruikelijk worden toegekend in gelijkaardige gevallen. 

2. 
vordert een schadevergoeding van 1 euro voor materiële en morele 

schade vermengd. Hij meent dat de functiewijziging schade toebrengt door geluidshinder, 
vervuiling, lichthinder en hinder van geparkeerde auto's op zijn oprit. Hij vraagt ook het herstel 
in de oorspronkelijke toestand, met name het gebruik van de gebouwen als opslagplaats en 
het verwijderen van de niet-vergunde verhardingen. 

:n verklaren da't zij door de bestemmingswijziging van 
de loods de voorbije jaren een niet aflatende hinder en overlast hebben ondervonden 
waardoor zij geen normaal ongestoord gebruik van hun eigendom konden maken. Ze vorderen 
elk een provisionele onbenoemde schadevergoeding van 2.500 euro. Zij vragen ook het herstel 
in oorspronkelijke staat op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging. 

3.1 
Beklaagden zijn overeenkomstig artikel 1382 BW gehouden de schade die door hun schuld is 
ontstaan, te vergoeden. 
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Het vergoeden van deze schade, als vorm van teruggave door de beëindiging van de onwettige 
toestand, kan geheel of deels geschieden door herstel in. natura, zoals hierna bepaald: hij of zij 
die schade lijdt ten gevolge van een onrechtmatige daad heeft het reêht. het herstel in natura 
te vorderen, wanneer zulks m_ogelijk is en geen rechtsmisbruik ople_vert. 

Het feit dat een overheid ook het herstel in oorspronkelijke toestand vordert, staat de 
vordering tot her.S,tel In natura niet in de weg, onverminderd de toepassing vpn artik-el 6.3.2 
VCRO. 

Het nadeel voor de burgerlijke partüen doet zich voor in de vo.rm van geluidshinder en 
parkeerdruk. Dit nadeel is wel degelijk het gevolg van de bewezen· misdrijven. Het herstel in 
natura dat de burgerlijke partijen vorderen is gegrond zoals hierna bepaald in het dictum. De 
rechtbank kan beklaagden. niet veroordelen tot hèt herstel in natura van de loodsen voor wat 
betreft de hoogte van de gebouwen, de opperv_lakte van de gebouwen en de deur- en 
raamopeningen in strijd met de verleende vergunningen. Beklaagden worden Immers niet 
vervolgd voor deze stedenbouwkundige misdrijven. · 

De vrees bestaat dat beklaagden niet zonder enig drukkingsmiddel het herstel zullen 
uitvoeren. De lange tijd tot de uitspraak hebben beklaagden niet benut voor het 
bewerkstèningen van het herstel. In die omstandieheden is het opleggen van een dwangsom 
op vordering van de burgerlijke. partijen en wel degelijk 
aangewezen om beklaagden tot het uitvoeren van het herstel aan te sporen. De rechtbank is 
van oordeel dat de hierna bepaalde dwangsom zal zorgen voor een afdoende aansporing van 
beklaagden om de herstelmaatregelen vrijwillig uit te voeren. 

Gelet op de lange tijd dat de veroordeelde beklaagden het herstel al hadden kunnen uitvoeren 
en hun keuze de afloop van deze zaak af te wachten en de termijn die hen bij dit vonnis 
h'lèrtoe nog wordt gegund, is er geen reden om nog een respijttermijn te bepalen in toepassing 
van artikei138Sbis, vierde lid, vari het Gerechtelijk Wetboek. 

3.2 
Het gegeven dat herstel in natura gevorderd wordt, staat daarnaast het Inwilligen van een 
veroordeling tot het betalen van een schadevergoeding niet in de weg. 

De rechtbank neemt aan dat elke burgerlijke partij als gevolg van de ten aanzien van ~lke 
beklaagde bewezen misdrijven een zekere morele schade heeft geleden, die het gevolg is van 
het noodgedwongen ervaren van parkeerhinder, lawaai en ongemak en de last die hiermee 
gepaard ging in de vermindering van woonkwaliteit, gedurende de bewezen periodes. Het 
gegeven dat de b.urgerlijke partijen de enigen zijn die schadevergoeding vorderen brengt niet 
mee dat zij concreet geen morele schade leden. 

vordert 1 euro. Deze schade is voor de rechtbank bewezen en wordt 
toegekend. 

De vorderingen van en zijn te hoog. Bij gebrek aan 
stukken die een hogere schade aantonen, bepaalt de rechtbank de morele schade voor elk van 
hen in billijkheid op 500 euro. · : 

I 

I 
I 

I 
I 
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De interesten en rechtsplegingsvergoedingen worden toegekend zoals hierna bepaald. 

4. 
Omdat de d9or beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk nog andere schade hebben 
veroorzaakt, .houdt de rechtbank de overige burgerlijké belangen ambtshalve aan, 
overeenkomstig artikel 4 van de Voorafgaande lïtel wetboek van Strafvordering (art. 4 
V.T.Sv.). 

6. TOEGEPASTE WElTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld in punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art.162, 182,184,185, 189,.190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lid, 66; 

· Wet van 5 maart 1952, art. 1, gew. programmawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. árt.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van äe Wet van 28.12.2011 houdende diverse b~palingen inzake 
justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 

Art. 6 Programmawet 11 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);· 
Wetvan 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. a rt.1382, 

Wetb. strafrecht, art.44, 45; (I?P). 

BESLISSING 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van beklaagden 
en de burgerlijke partijen 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

en 
en 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feit en van de tenlasteleggingen A, B, C.1 

en C.2; 

toepassing makend van artikel65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
16.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 2.000,00 EURO, verhoogd met 70 

· opdec!emen (x8);. 

l. 
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zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; · 

. . 
verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

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 

~crimine le straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maandec zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen- vergoeding 

De rechtbank; 

2. 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplîchting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragebde, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt eerste beklaagde, l<rachtens artike14 §3 van de wet van 19- maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds ·van 20,00 euro; 

legt eerste b~klaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 

strafzaken. 

' * * * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHUWIG aan de feiten van de tenlasteleggingen B en 

C.2; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
16.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 2.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x8); 
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verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode v~n 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 
geldboete van meer dan 14.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdragen -vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAALeén bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedrag~nde, 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 Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aán het Fonds van 20,00 euro; 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2c1e lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken. 

* * ' * 

De rechtbank stelt. vast dat alle kosten ondeelbaar zijn veroorzaakt door de bewezen 
mlsdrijve·n die beklaagden gemeen hebben en veroordeelt eerste en tweede beklaagde 
hoofdelijk tot de kosten, begroot op 370,08 euro. 

HERSTEL 

Oe rechtbank: 

veroordeelt en 
stedenbouwkundig inspecteur tot herstel in 
plaats ·gelegen te 
herstel in oorspronkelijke toestanel van 

:ioor over te gaan tot: 

op vordering van 9e gemeentelijk 
de oorspronkelijke. toestand van de 

en alleen tot het 
de pláats gelegen te 

o het gebruik van de gebouwen als loods/opslagplaats en 
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o het verwijderen van de niet-vergunde verhardingen zoals opgenomen in de 
vergunningen van 22 maart 2010 en 4 april 2011 .. 

en dit binnen een termijn van acht maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaa~i -. 

beveelt dat als het bevolen herstel In de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
hiervoor gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de 
burgemeester van de stad ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voo'rzien 
In de plaats en op kosten van de veroofdeeldé beklaagden; 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Vordering 

De rechtbank: ·· 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
deels gegrond'. 

veroordeelt beklaagden op vordering van 
oorspronkelijke toestand van de plaats gelegen te 
en (tweede beklaagde enkel wat betreft 
tot: 

o het gebruik van de gebouwen als loods/opslagplaats en 

ontvankelijk en 

tot herstel in de 

) door over te gaan 

o het verwijderen van de niet-vergunde verhardingen zoals opgenomen in de 
vergunningen van 22 maart 2010 en 4 april2011. 

en dit binnen een termijn van acht ~aanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan; ·· 

verbeurt ten aanzien van elk van de beklaagden op vordering van de burgerlijke partij 
een dwangsom van 50 euro per dag vertraging in de nakoming 

van dit bevelj. 

veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot betaling aan de burgerlijke partij 
van een definitief bedrag van 500 euro als schadevergoeding, meer de 

vergoedende interesten vanaf de gemiddelde datum van 1 januari 2016 tot de dag van 
dit vonnis, vanaf dan Jt,eer de ge-rechtelijke interesten tot de dag van betaling. 
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./ Vordering 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burg!'!rlijke partij 
gegrond. 

veroordeelt beklaagden op vordering van 
oorsoronkelijke toestand van de plaats gelegen te 
en :tweede beklaagde enkel wat betreft 
tot: 

o het gebruik van de gebouwen als lood,s/opslagplaats en . 

ontvankelijk en deels 

tot herstel in de 

) door over te gaan 

o het verwijderen van de niet-vergunde verhardingen zoals opgenomen in de 
vergunningen van 22 maart 2010 en 4 aprll2011. .' 

en dit binnen· een termijn van acht maanden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht 
van gewijsde is g_~gaan; 

verbeurt ten aanzien van elk van de beklaagdeR op vordering van de burgerlijke partij 
een dwangsom van 50 euro per dag vertraging in de nakoming van 

dit beve1; 

ve roordeelt beklaagden hoofdelijk tot betaling aan de burgerlijke partij 
van een definitief bedrag van als schadevergóeding, meer de 

vergoedende interesten vanaf de gemiddelde datum van 1 januari 2016 tot de dag van 
dit vonnis, vanaf dan meer de gerechtelijke interesten tot de dag van betaling. 

veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de burgerlijke partij 
hierin begrepen een rechtsplegingsvergoeding van 1.200 euro . 

../ Vordering 

De rechtbank: 

verk!aart de vordering van de burgerlijke partij 
gegrond. 

veroordeelt beklaagden op vordering van 
oorspronkelijke toestand van de plaats gelegen te 
en (tweede beklaagde enkel wat betreft 
tot: 

o het gebruik van de gebouwen als loods/opslagplaats en 

ontvankelijk en 

tot herstel In de 

) door over te gaan 

o het verwijderen van de niet-vergunde verhardingen zoals opgenomen in de 
vergunningen van 22 maart 2010 en 4 april2011. 
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en ~ it binne~ een term.ijn van acht ma~nden vanaf de dag waarop dit vonnis in kracht ~ 
van gewijsde is gegaan; 

veroordeelt bekfaagden hoofdelijk tot betaling aan de burgerlijke partij 
van een definitief bedrag van 1 . euro als schadevergoeding, meer de 

vergoedende interesten vanaf de gemiddelde datum van 1 januari 2016 tot de dag van 
dit vonnis, vanafdan .meer de gerechtelij_ke interesten tot de dag van betaling. 

veroordeelt beklaagden hoofdelijk tot de kosten van de burgerlijke partij 
. hierin begrepen éen rechtsplegingsvergoeding van 1 .440 euro. 

-t' Overige burger[ijke belangen 

De rechtbank ho.udt de besli·s~ing over de. overige burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis Is in openbare terechtzitting uitgesproken op TWEE DECEMBER TW~DUIZEND 
NEGENTIEN door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 
D13M kamer, sameng'esteld uit: 

rechter, vooriltter van de D13M kamer, 

In aanwezigheid van 
Met bijstand van griffier 

. Eerste substituut-procureur des Konings 

Voor eensluidend afschnft afg.eleve.ró 
aan het Openbaar Minlstene. 
Dendermonde, de n ~ $!2- 2019 
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