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In de zaak van het openbaar ministerie 

en de EISER TOT HERSTEL 

GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN 
met kantoor te 

eiser tot herstel. verte~enwoordigd door meester 

tegen de BEKLAAGDE(N): 

1. 
geboren t1 o~ 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

RRN 

eerste beklaagde, vertegenwoordigd door meester 

2. 
geboren tE op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

RRN 

tweede beklaagde, vertegenwoordigd door meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

Vonnlsnr / 
p.2 

advocaat te 

advocaat te 

advocaat te 

Functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een geldige 
vergunning - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 

Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een 
constructie ontstaat, met uitzondering van onderhoudswerken, 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 uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 
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op het perceel gelegen te 
eigendom van 

en van 
beiden wonende te 
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kadastraal gekend al~ 
geboren te 

geboren te op 

/ 
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op 

door in de voortuin verhardingen te hebben aangelegd met gepolierde betonplaten over een 
oppervlakte van ongeveer 60 m2 

(art. 4.1.1., 3° en 9°1 4.2.1., 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; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
o mgevi ngsvergu n n in g) 

Te 
door 

in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 april 2017 (stukken 4verso, 24) 

PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de rechtstreekse dagvaarding door het openbaar ministerie 
waardoor de zaak aanhangig werd gemaakt bij de rechtbank. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 20 december 2022. 

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

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De zaak werd op de terechtzitting van 20 december 2022 in zijn geheel voor de zetel in zijn 
huidige samenstelling hernomen. 

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

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. Overzicht van de feiten 

1. Beklaagden zijn eigenaar van het perceel 
kinderdagverblijf is gevestigd. 
Op 23 mei 2017 stelde de controleur stedenbouw var 

alwaar een 

vast dat er werken gebeurd 
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waren in strijd met de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 3 maart 
2016 in het dossier nr. [vergu.nning uitbreiding van een eengezinswoning met 
kinderdagverblijf). De handelino13 n \A,~r13 n nnk in strijd met de VCRO en _het artikel 12 van het 
algemeen bouwreglement van Het betrof volgende werken: 

Het wederrechtelijk geplaatst tuinhuis werd nog niet afgebroken. 
De voortuin was voor 55 % verhard met ongeveer 60 vierkante meter gepolierde be
tonp laten terwijl slechts een verharding van maximaal 30 % was toegelaten. 
De zone voor tuinen was voor 31 % aangelegd met verhardingen en niet-overdekte 
constructies (gepolierde betonplaten, vloerplaat tuinhuis en zwemvijver) terwijl 
slechts 10 % was toegestaan. 
De afsluiting en de toegangspoort op de rooilijn in de voortuin was 1,90 meter hoog. 
Er was geen vegetatiebeplanting in de groene stroken van de voor- en zijtuin. Er werd 
enkel in boomschors voorzien. 
Het reliëf van een deel van de achtertuin werd gewijzigd door ophoging tegen de lin
ker- en rechterperceelsgrens en de aanleg van een verhoogde berm. Het totale volume 
van de reliëfwijziging was meer dan 30 kubieke meter. 

Aan de controleur verklaarde de eigenaar dat de opritverharding was aangelegd ten behoeve 
van de ouders die hun kinderen komen brengen naar het kinderdagverblijf. De eigenaar 
verklaarde dat volgens hem het zwembad en de verhardingen vielen onder het 
vrijstellingsbesluit van handelingen waarvoor geen vergunning nodig is. 

In de bijlage (stuk 4 'Checklist') aan het pv werd opgenomen met betrekking tot de oprit in 
twee betonstroken in de linker bouwvrije zone en de verharding met gepolierde betonplanten 
in de voor- en zijtuin: 
"Begin uitvoering volgens verklaring: 1017 
Einde uitvoering volgens verklaring: 2017" 

2 verklaarde op 26 augustus 2017 onder meer dat de betonplaten in april 
werden atgewerkt. De oprit en de poort moesten geplaatst worden om te voldoen aan de 
voorwaarden voor het openhouden van een kinderopvang (Kind&Gezin, brandweer/openbare 
gebouwen). Ondertussen waren er contacten geweest met de dienst Stedenbouw en werd 
overeengekomen dat bepaalde wijzigingen/aanpassingen niet dienden te gebeuren . De 
aanvraag zou midden september worden ingediend. Wat betreft de polierbeton ging hij de 
goedkeuring van de buren afwachten die ook een afwijking hadden gevraagd inzake 
verhoudingen bouwvrije tuinen en die blijkbaar wel werd toegestaan. 

verklaarde dat haar man alles regelde omtrent de nieuwbouw. 

Er werd een brief van 25 juli 2017 aan het strafdossier gevoegd var ~ericht aan 
beklaagden waarin werd overlopen welke aanpassingen werden gevraagd. Wat de 
verhardingen betrof, verzocht de stad een terugkeer naar de vergunde toestand (30 % 

verhardingen) ofwel het indienen van een aanvraag voor een afwijking van het RUP waarbij 
en kei de verharding werd overgehouden die noodzakelijk was voor de staanplaats van 
afvalcontainers, de autostaanplaats en daarnaast een inkompad van 1,5 meter breed. Hierbij 
moest dan gemotiveerd worden waarom deze extra verharding nodig was en duidelijk 
aangegeven worden hoe de niet-waterdoorlatende verharding kon afwateren naar de 
omgevende groenzone. De overige betonverharding diende dan te worden verwijderd. 
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3. Op 30 maart 2018 richtte een brief aan het parket met de melding dat er nog 
geen regularisatieaanvraag was ingediend, maar dat beklaagden beloofd hadden dit spoedig 
te doen. 

Op 6 april 2018 werd een regularisatieaanvraag ingediend. De aanvraag werd ingetrokken 
wegens verkeerde procedure intern. 

Op 27 juli 2018 werd een nieuwe aanvraag ingediend. Op 15 november 2018 verleende het 
college vergunning. Er werd slechts een oprit van 3 meter toegestaan met een 
zoals in de rest van de straat. Er waren reeds aanpassingswerken gebeurd. maande 
beklaagden aan om tegen 1 juni 2019 alles in orde te maken. 

Bij controle op 14 mei 2019 bleek nog enkel het deel van de oprit verwijderd te moeten worden 
zoals vergund via regularisatie. Ook de aanplant van een struik ter hoogte van de afsluiting in 
de voortuin diende nog te gebeuren. 

Op 26 augustus 2019 werd vastgesteld dat enkel de uit te breken verharding links in de 
voortuin nog niet was uitgevoerd. 

4. Bij brief van 27 januari 2020 werd een herstelvordering ingeleid door de gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur van De GSI vordert de aanpassing van de voortuin 
naar de goedgekeurde omgevingsvergunning van 15 november 2018. De GSI stelt dat het 
behoud van de toestand de plaatselijke ordening onmiskenbaar en op onevenredige wijze zou 
schaden. Het verharden van oppervlaktes moet overeenkomstig artikel 12 ABR tot een 
minimum worden beperkt. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als 
verharding met natuurlijke infiltraties of als waterdoorlatende verharding worden aangelegd. 
Om de problematiek van wateroverlast en verdroging verder te voorkomen is het nodig dat de 
toename van verharding sterk beperkt wordt. De huidige uitgevoerde toestand is niet vatbaar 
voor vergunning en kan niet worden gedoogd. 
De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende een positief advies. 

5. Op 7 mei 2021 werden beklaagden gedagvaard. 
Op de inleidingszitting van 15 juni 2021 werden conclusietermijnen bepaald. 
Beklaagden legden een eerste conclusie neer waarin zij stelden dat de herstelvordering 
onontvankelijk was omdat er geen advies was van de Hoge Raad voor Handhavingsuitvoering. 
Dit bleek achteraf niet correct te zijn. 
Beklaagden legden een tweede conclusie neer waarin zij stelden dat de herstelvordering niet 
voldoende duidelijk was en enkel schematisch werd weergegeven zonder exacte oppervlakte. 
De rechtbank verzocht de herstelvorderende overheid op de zitting van 19 oktober 2021 om 
de juiste maten op te geven. 

Op 18 januari 2022 werd ter zitting door de herstelvorderende overheid een plan neergelegd 
met afmetingen. Er ontbrak nog één maat. De raadsman van beklaagden voerde toen aan dat 
de brandveiligheid mogelijk in het gedrang zou komen door het gevorderde herstel. 
Ter zitting van 17 mei 2022 werd de zaak in voortzetting gezet omdat er mogelijk kon 
overgegaan worden tot vrijwillig herstel. In het andere geval verzocht de rechtbank de partijen 
om duidelijk standpunt in te nemen in conclusies. 
Op 3 oktober 2022 voegde de herstelvorderende overheid stukken toe aan het dossier, 
namelijk e-mailverkeer met de brandweer. In een mail van 27 september 2022 schreef 
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preventionist bij de brandweerzone dat de woning voldoende 
bereikbaar was vanaf de openbare rijweg en het voor hen niet noodzakelijk was om op de oprit 
te kunnen rijden/opstellen. 

Beklaagden voegden nog een verslag van de brandweer daterend van september 2015. De 
kinderopvang kreeg toen een 'Attest A' en beantwoordde aan de bijzondere voorwaarden 
opgelegd in de vigerende reglementering. 

2. Bespreking van de schuldvraag 

1. Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het functioneel 
samenbrengen van materialen tot een constructie in strijd met de vergunning, namelijk door 
in de voortuin verhardingen te hebben aangelegd met gepolierde betonplaten over een 
oppervlakte van ongeveer 60 vierkante meter in de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 
april 2017. 

Ter zitting verzochten beklaagden de vrijspraak. De raadsman van beklaagden verklaarde dat 
de betonplaten er werden gelegd in 2015 en de brandweer dit goedkeurde. Aangezien de 
voortuin op die manier moest verhard worden van de brandweer, verzochten beklaagden de 
vrijspraak. Ook om onder meer die reden wensten beklaagden de verharding niet te 
ve,rwijderen. 

2. In het pv van vaststelling van 23 mei 2017 werd duidelijk opgenomen dat de eigenaar 
verklaarde dat de verharding werd uitgevoerd in 2017. De vaststellingen in dit pv gelden tot 
bewijs van het tegendeel. Op 26 augustus 2017 verklaarde dat de betonplaten 
werden afgewerkt in april. Ook hier kan men ervan uitgaan dat april van het jaar 
2017 bedoelde. In het advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering werd eveneens 
op·genomen dat de overtreding werd begaan in 2017 bij gebrek aan tegen-indicaties. 
Het is weinig ernstig dat beklaagden thans ter zitting van 20 december 2022 voor het eerst 
aanvoeren dat de betonplaten er al lagen in 2015. In elk geval tonen zij dit niet aan zodat de 
rechtbank de incriminatieperiode niet wijzigt. 

Beklaagden leggen een gunstig verslag voor van de brandweer van september 2015. Niet 
alleen is dit verslag van voor de aanleg van de voortuin met betonplaten, ook staat er nergens 
in dit brandweerverslag dat de voortuin dermate diende verhard te worden zoals thans het 
geval is. Het brandweerverslag vermeldt enkel dat de voorziening bereikbaar moet zijn voor 
de voertuigen van de brandweer. Zoals uit het e-mailverkeer van september 2022 blijkt, is de 
voorziening voor de brandweer voldoende bereikbaar via de openbare weg nu er niet meer 
dan 10 meter is tussen de voorziening en de openbare weg. 

Uit de vaststelling op 23 mei 2017 blijkt duidelijk dat beklaagden verhardingen in de voortuin 
hebben aangebracht in strijd met de vergunning en ook in strijd met het ABR var 
Uit niets blijkt dat dit moest van de brandweer. Bovendien heeft men ook een vergunning 
nodig voor constructies die moeten van de brandweer. 

Uit het strafdossier blijkt bovendien dat beklaagden helemaal niet handelden om de 
brandweer ter wille te zijn . In 2015 hadden zij immers al een attest A van de brandweer. Er 
werden op 23 mei 2017 ook veel meer inbreuken op de vergunning vastgesteld. De eigenaar 
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zelf verklaarde dat hij de oprit met betonplaten zo had gelegd ten behoeve van de ouders die 
hun kinderen kwamen ophalen en dat hij dacht dat hij geen vergunning nodig had. 

De schuld van beklaagden aan de feiten van de enige tenlastelegging is zonder enige twijfel 
bewezen. 

3. Straftoemeting 

1. De rechtbank stelt vast dat de feiten onder de enige tenlastelegging zijn gepleegd met 
eenzelfde strafbaar opzet in de vervolgde periode, zodat de rechtbank overeenkomstig artikel 
65 lid 1 van het Strafwetboek, slechts één straf zal opleggen voor elk van de beklaagden. 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagde ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen . 

2. Beklaagden stoorden zich duidelijk niet aan de stedenbouwkundige vergunningsplicht en 
legden de regels voor een goede ruimtelijke ordening naast zich neer om voor hun eigen 
gemak, als dienst voor hun klanten en de meerwaarde van de woning een ruime oprit/parking 
aan te leggen in hun voortuin. 

Beklaagden verhardden hun voortuin overmatig met niet-waterdoorlatende betonplaten 
manifest in strijd met de verkregen vergunning en het bouwreglement en doorkruisten 
hiermee het beleid om de toename aan verhardingen sterk te beperken om de problematiek 
van wateroverlast en verdroging verder te voorkomen. Beklaagden plaatsten daarmee hun 
eigenbelang en profijt boven het belang van een goede ruimtelijke ordening. Beklaagden 
weigeren zich te conformeren en konden zo reeds lange tijd genieten van de niet-vergunde 
constructie. 

3. Eerste beklaagde is 
Tweede beklaagde is 

::!n heeft nog een blanco strafverleden. 
::?n heeft nog een blanco strafverleden. 

Gelet op het voordeel dat beklaagden jarenlang poogden te behalen met de onvergunde 
verhardingen in hun voortuin, is een geldboete zoals hierna bepaald voor beide beklaagden 
passend. De gunst van de opschorting zou een verkeerd signaal zijn zeker nu er zes jaar na de 
aanleg nog steeds geen herstel werd bereikt. De rechtbank houdt bij het bepalen van de 
hoogte van de geldboete rekening met de lange periode waarin zij reeds genot hebben gehad 
van de wederrechtelijk geplaatste verhardingen. 

4. De beklaagden moeten 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. 

De beklaagden moeten een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
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tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 24 euro. 

De beklaagden moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 58,24 
euro. 

HERSTEL 

De rechtbank stelt vast dat er geen aanw1j2mg is dat de verharding zou zijn verwijderd 
waardoor de herstelvordering nog actueel is. 

De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering niet gesteund is op motieven die vreemd 
zijn aan de goede ruimtelijke ordening of die uitgaan van een opvatting over de goede 
ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is. 

De schade die door het bouwmisdrijf is berokkend aan de goede ruimtelijke ordening, kan 
slechts worden opgeheven door uitvoeren van aanpassingswerken, namelijk de verharding 
deels verwijderen conform de verkregen vergunning van 15 november 2018. De verwijdering 
ervan is dus noodzakelijk. Eveneens blijkt hieruit dat het betalen van een meerwaarde niet 
volstaat als herstelmaatregel. Het betalen van een meerwaarde verhelpt immers niet aan de 
problematiek van wateroverlast en verdroging. 

Het uitbreken van een deeltje van de betonplaten is niet enorm ingrijpend. De 
herstelvordering is niet kennelijk onredelijk. Zoals hierboven reeds gemotiveerd blijkt uit niets 
dat het herstel in strijd zou zijn met het advies van de brandweer. 

Nu beklaagden in het verleden talmden om tot het herstel over te gaan, wordt terecht de 
verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet-naleving van het bevel tot herstel. De hierna 
uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van beklaagden 
om tot herstel over te gaan indien regularisatie niet mogelijk is. Rekening houdend met de 
omvang van de uit te voeren herstelwerken, voorziet de rechtbank in een hersteltermijn van 6 
maanden. 

De lange tijd sedert dewelke beklaagden al konden overgaan tot het herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hen hiertoe nog wordt verleend, 
brengen mee dat er geen reden Is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, 
Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelden pas de 
dwangsom zullen kunnen verbeuren. 

De rechtbank machtigt de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester om ambtshalve 
in de uitvoering van het herstel te voorzien wanneer beklaagden dit niet zelf binnen de 
gestelde termijn zouden doen (art. 6.3.4, §1, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). 
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Omdat het door beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk nog andere schade heeft veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomst ig artikel 
4 van de Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de vo lgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven 
en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen : 

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, 39, 40, 41, 65, 66, 100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952; 
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985; 
artikel 4 §3 Wet van 19 maart 2017; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Ten aanzien van 1 eerste beklaagde 

Veroordeelt 1 voor de tenlastelegging: 

tot een geldboete van 2.000,00 EUR, zijnde 250,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 75 dagen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
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met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
58,24 EUR 

- hoofdelijk met medeveroordeelde 
strafvordering, op heden begroot op 3U4,22 EUR. 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordeelt voor de tenlastelegging: 

tot de kosten van de 

tot een geldboete van 2.000,00 EUR, zijnde 250,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 75 dagen. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd 
met 70 opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en de occasionele redders 

- een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
58,24 EUR 

- hoofdelijk met medeveroordeelde 
op heden begroot op 304,22 EUR. 

Herstel 

:ot de kosten van de strafvordering, 

Verklaart de herstelvordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van 
toelaatbaar en gegrond. 

Beveelt aan het herstel van het perceel 
door het uitvoeren van aanpassingswerken, meer concreet het uitbreken 

van een deel van de verharding/betonplaten in de voortuin links zodat de verharding conform 
de vergunning van 15 november 2018 is (één oprit met een breedte van 3 meter + 

t zoals schematisch voorgesteld op de inplantingsplannen neergelegd op de zitting 
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van 18 januari 2022 door de GSI). 

Bepaalt ten aanzien van beklaagden de termijn voor de uitvoering van deze werken op 6 
maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen . 

Zegt voor recht dat elke beklaagde een dwangsom van 100 euro zal verbeuren per dag 
vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te rekenen vanaf het verstrijken van een 
termijn van zes maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen, wat geen 
dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Gerechtelijk Wetboek. 
Zegt voor recht dat de veroordeelden overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur of de burgemeester van onmiddellijk met een 
beveiligde zending ervan op de hoogte brengen als zij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig 
hebben uitgevoerd. 

Zegt dat de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van of de burgemeester 
van , Indien de veroordeelden in gebreke blijven om de bevolen herstelmaatregel 
binnen de gestelde termijn vrijwillig uit te voeren, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien, 
overeenkomstig art. 6.3.4 §1, op kosten van de veroordeelden. 

Op burgerlijk gebied 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 17 januari 2023 door de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




