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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

, geboren te 1 • op : , ingeschreven te ! 

, van Belgische nationaliteit, 1 

beklaagd van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A. 

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, 

o
'
p het perceel gelegen te · 

, eigendom van · 

wonende te· 

, kadastraal gekend als : 
, geboren te · : op : 

hiernavermelde. handelingen, zoals bepaald bij artikel· 4.2.1.6° van de V1aamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een 
bebouwd onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als 
vergunnlngsplichtig werd aangemerkt) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden 

meer bepaald de functie van het vrijstaande garagegebouw achteraan in de tuinzone te 
hebben gewijzigd naar opvangruimte voor kleine kinderen waarbij de garagepoort werd 
vervangen door een schuifraam en lnkomdeur 

Te ! , op niet nader te bepalen datum In de periode van 1 mei 2014 tot 1 mei 
2015 (stuk 34� 61} 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6,1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
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B. 

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, bepaalde handelingen te 

hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand gehouden, namelijk 

op het perceel gelegen te � 

, eigendom van · 

wonende te � 

, kadastraal gekend als ; 
1 geboren te · op : 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 

a): het optrekken of plaatsen van een constructie 

b): het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat 

c): he t afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

meer bepaald: door In de voortulnstrook een bijkomende verharding met klezelgrind te 

hebben aangelegd, terwijl de vergunde toestand enkel een oprit van 3,77 m breed toelaat 

Te · , op niet nader te bepalen data In de periode van 21 juni 2015 tot 21 

september 2015 {stuk 34) 

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

PROCEDURE 

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

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 21 mei 2019 Ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te · 

1. ZIJ vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp is van 
de tenlasteleggingen en Identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving Inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd Ingeschreven In het gemeentelijk vergunningenregister {art. 6.2.l. 
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VCRO). 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 18 juni 
2019. 

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzitting van 15 oktober 2019. 

De zaak werd op de terechtzitting van 15 oktober 2019 In zijn geheel voor de zetel in zijn 
huidige samenstelling hernomen. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 15 oktober 2019: 

de vordering van de eiseres tot herstel, vertegenwoordigd door meester , 
, advocaat te· loco meester 

advocaat te'. 

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door. 

procureur des Konings; 

, substituut-

de beklaagde, . in haar middelen van verdediging, 

voorgedragen door haarzelf en bijgestaan door meester 1 

advocaat te '. , die de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling vraagt; 

het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van 

de uitspraak van de veroordeling. 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden. 

STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

1. Op 3 april 2014 verleende het college van burgemeester en schepenen van stad 1 : aan 
de beklaagde een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een halfopen 
woning en een afzonderlijke autobergplaats te · (stuk 14 

strafdossier). Blijkens de vergunning maakt het lot deel uit van een verkaveling met drie 

loten langsheen de : op ongeveer 600 meter van de autosnelweg. De 
wordt gekenmerkt door eengezinswoningen, hoofdzakelijk in open bebouwing. 

Naar aanleiding van een ambtshalve controle op de uitvoering van de werken volgens de 
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stedenbouwkundige vergunning, stelde de controleur van stad 1 op 14 april 2016 vast 
dat de functie van het bijgebouw als garage gewijzigd werd naar een opvangruimte voor 
kleine kinderen. Bovendien werd in de voortuin een bijkomende verharding aangelegd 
bedoeld als parkeergelegenheid voor de ouders die hun kinderen komen afzetten en 
ophalen. 

Aangezien deze uitgevoerde toestand strijdig is met de verkavelingsvoorschriften en 
verhardingen In de voortuin tot maximum 30% toegestaan zijn en deze werken derhalve niet 
voor vergunning In aanmerking kwamen, werd een proces-verbaal lastens de beklaagde 
opgesteld. 

De beklaagde verklaarde op 29 november 2016 dat de werken startten In mei 2014. De 
vrijstaande garage werd omgebouwd tot een kinderdagverblijf, de vroegere garagepoort 
werd vervangen door een schuifraam en inkomdeur. De verharding met kiezelsteen werd In 
de zomer van 2015 aangelegd. Ze stelde een regularisatieaanvraag te zullen indienen samen 
met haar architect , die tevens de vergunningsaanvraag indiende en 
toezicht hield op de uitgevoerde werken. 

: verkl.aarde het bouwplan voor de nieuwbouwwoning en garage te hebben 
opgesteld, de bouwaanvraag te hebben ingediend en de ruwbouwwerken te hebben 
opgevolgd. De afwerkîng werd door de bouwheer zelf opgevolgd. Hij stelde geen weet te 
hebben van de aangebrachte parking. 

2. Op 19 april 2017 lichtte stad ' het openbaar ministerie in van het feit dat er nog 
steeds geen regularisatieaanvraag werd Ingediend. De beklaagde verklaarde op 16 Juni 2017 

dat zij wachtte op antwoord van stedenbouw maar het nodige zou doen om contact op te 
nemen. 

Op 23 oktober 2017 lichtte stad 1 : het openbaar ministerie In van het feit dat er nog geen 
enkele stap werd ondernomen door de beklaagde zodat een lierstelvorderlng zou worden 
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

3. Op 21 december 2017 werd de herstelmaatregel goedgekeurd door het college van 
burgemeester en schepenen, meer bepaald werd gesteld dat de wederrechtelijke Inrichting 
van het kinderdagverblijf opnieuw hersteld diende te worden naar een garage. Hiertoe 
dienden de toestellen en kasten en de leidingen van de keuken en sanitair gesupprimeerd te 
worden en de leldlngsopeningen moeten als volle muur afgewerkt worden. Het schuifraam 
en de lnkomdeur moeten vervangen worden door een garagepoort zoals oorspronkelijk was 
voorzien. De afsluiting met ondoorzichtige matten diende te worden verwijderd. De 
verharding In de voortulnstrook moet herleid worden tot de vergunde verharde oppervlakte 
waarbij de uit te breken verharding integraal moet worden verwijderd (inclusief 
onderfunderlng) en van het terrein worden weggevoerd. De vrijgekomen ruimte moet als 
groenzone met vegetatie worden ingericht. De afsluiting op de rooilijn moet in hoogte 
beperkt worden tot 75 cm. 

4. Op 12 juli 2018 weigerde het college van burgemeester en schepenen van de stad 1 
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om een regularisatlevergunnlng af te leveren. De beklaagde tekende hiertegen geen 
administratief hoger beroep aan. 

Beoordeling 

5. Onder de tenlasteleggtng A wordt de beklaagde vervolgd om de functie van het 
vrijstaande garagegebouw achteraan in de tuinzone te hebben gewijzigd naar een 
opvangruimte voor kleine kinderen waarbij de garagepoort werd vervangen door een 
schuifraam en lnkomdeur, te ' , op niet nader te bepalen datum in de periode van 1 
mei 2014 tot 1 mei 2015. 

Onder de tenlastelegging B wordt de beklaagde vervolgd om in strijd met de 
stedenbouwkundige vergunning een bijkomende verharding met klezelgrlnd in de 
voortulnstrook te hebben aangelegd terwijl de vergunde toestand enkel een oprit van 3,77 
meter breed toeliet, te · , op niet nader te bepalen data In de periode van 21 juni 
2015 tot 21 september 2015. 

De feiten onder de tenlasteleggingen A en B, zoals vermeld in de dagvaarding, zijn strafbaar 
gebleven op grond van artikel 6.1.1, 1° VCRO en wel met dezelfde straffen als voorheen In 
het Stedenbouwdecreet van 1999. 

6. Gelet op de gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak op de 
terechtzitting van 15 oktober 2019, zijn de feiten onder deze tenlasteleggingen bewezen 
voor de beklaagde. De feiten en de tenlasteleggingen met de daarin voorziene 
lncrlmlnatieperlodes werden op de zitting ook niet betwist. 

Straf 

7. De onder A en B ten laste gelegde en bewezen verklaarde feiten zijn de opeenvolgende en 
voortgezette uitvoering van eenzelfde misdadig opzet zodat voor deze feiten samen slechts 
één straf moet worden opgelegd. 

8. De bewezen verklaarde feiten kunnen op grond van artikel 6.1.1, lid 1, 1° VCRO worden 
gestraft met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5. jaar en met een geldboete van 26 tot 
400.000 euro of met·één van deze straffen alleen. 
De beklaagde stelde ha�r eigen belang boven het belang dat de gemeenschap heeft bij een 
goede ruimtelijke ordening. 

De beklaagde heeft op een weloverwogen en bewuste wijze de vergunning voor het bouwen 
van een bijgebouw niet als bestemming garage naast zich neergelegd en de opdracht 
gegeven aan haar aannemer om een gebouw dienende voor de uitbating van een crèche te 



r�chtbank """ ee'"'te aanleg Oost-Vlaanderen, afdenng Gent 
Oosslernr 19G001503 zlttlngsnal 3.4 Vonnlsnr / 

p. 7 

" .. � .... ,..._, ...• . .  " .. """",..",_M.-_ .... """ ... __ " ___ _ . ____ ________ , 

bouwen. 

Zij miskende hiermee op flagrante wijze niet alleen de stedenbouwkundige vergunning die 
haar werd verleend maar eveneens de geldende wetgeving inzake ruimtelijke orderlng. De 
beklaagde heeft bovendien op bewuste wijze de wet naast zich neergelegd nu zij op de 
terechtzitting van 15 oktober 2019 bekende dat het reeds bij de Indiening van de 
vergunningsaanvraag de bedoeling was om nooit een garage te bouwen maar wel een 
crèche. In samenspraak met haar architect werd in de vegunnlngsaanvraag het bijgebouw 
bestemd als garage omdat men wist dat een crèche in strijd was met de geldende 
verkavelingsvoorschriften en derhalve nooit voor vergunning In aanmerkjng zou komen. 

Dergelijke bewuste handelingen zijn bijzonder laakbaar en getuigen van een gebrek aan 
respect voor de regels in onze maatschappij en een normloze Ingesteldheid. 

De op te leggen straf moet duidelijk maken dat de naleving van de regels ter bescherming 
van de ruimtelijke ordening ernstig genomen moet worden en dat de beklaagde zich niet 
ongestraft boven de wet kan stellen. 

De straf moet ook van aard zijn de beklaagde ervan te weerhouden opnieuw dergelijke 
feiten te plegen. 

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door de 
beklaagde werd veroorzaakt in de vorm van de noodzakelijke inzet van mensen en middelen 
voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie brengt voor de 
gemeenschap een grote kost met zich. 

De beklaagde beschikt over een blanco strafrechtelijk verleden. 

De raadsman verzocht aan de beklaagde de gunst van de opschorting te verlenen. De 
rechtbank gaat daarop niet In gezien de beklaagde de feiten niet uit onachtzaamheid 
pleegde maar integendeel op een weloverwogen en doelbewuste wijze heeft gehandeld. 
Bovendien genereerde zij Inkomsten uit het Illegale bouwwerk en waren meerdere 
aanmaningen en een strafrechtelijke procedure noodzakelijk teneinde herstel te bekomen. 

Gelet op deze vaststelllngen, gaat de rechtbank niet in op de vraag van de beklaagde om 
haar de gunst van de opschorting te verlenen. Deze gunst zou haar niet afdoende op het 
absoluut ontoelaatbare van haar handelen wijzen en zou bovendien een verkeerd 
maatschappelijk signaal betekenen. Het zou bovendien niet eerlijk zijn ten aanzien van 
andere burgers die wel de regels ter zake volgen. 

De hierna bepaalde geldboete is de meest gepaste straf. Een deel hiervan kan met uitstel 
van tenuitvoerlegging worden bekleed. 

De beklaagde voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de gunst van het uitstel van 
tenuitvoerlegging te kunnen genl�ten. 
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9. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en Is geen straf. 

De beklaagde moet 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 
tweedelljnsbljstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro. 

De beklaagde 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 53,58 
euro. 

HERSTELVORDERING 

10. Het college van burgemeester en schepenen van de stad ' 

2017: 

vorderde op 21 december 

1. Met betrekking tot de wederrechtelijke inrichting van de garage als kinderdagverblijf: 

Het herstel naar de oorspronkelijke toestand, nl. garage. Dit Impliceert de staking van het 
strijdig gebruik van het bijgebouw als kinderdagverblijf, alsook de integrale verwijdering van 
de interne Inrichtingen die ten behoeve van het kinderdagverblijf zijn uitgevoerd, zoals de 
tussenwand, de keukenvoorziening en sanitaire voorzieningen en de lnkomsas. Het herstel 
moet duunaam zijn en voldoende garanties bieden dat het herstel niet snel kan ongedaan 
gemaakt worden: hiervoor moeten zowel de toestellen als kasten en de leidingen van de 
keuken en het sanitair gesupprimeerd worden of minstens onklaar gemaakt en de 
leidingsopenlngen moeten als volle muur worden afgewerkt. Het schuifraam en de 
inkomdeur moeten vervangen worden door een garagepoort, zoals oorspronkelijk was 
voorzien. De afsluiting met ondoonichtige motten moet worden verwijderd. 

2. Met betrekking tot de overmatige verharding van de voortuinstrook: 

De uitvoering van de aanpassingswerken, meer bepaald de verharding In de voortulnstrook 
moet herleid worden tot de vergunde verharde oppervlakte voor de oprit op het plan In 
dossier ;. De uit te breken verharding moet integraal worden verwijderd (inclusief 
onderfundering) en van het terrein wqrden weggevoerd. De vrijgekomen ruimte moet als 
groenzone met vegetatie worden ingericht. De afsluiting op de rooilijn moet In hoogte 
beperkt worden tot 75cm. 

Dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging In het herstel. 
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11. Per brief van 23 februari 2018 heeft de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid een 
positief advies verleend. 

In de conclµsies van eiserers tot herstel neergelegd op 9 september 2019 blijkt dat er een 
nacontrole was van dienst bouwtoezicht op 26 augustus 2019 waarbij vastgesteld werd dat 
het vrijstaand bijgebouw achteraan niet meer in gebruik was voor de opvang van kinderen. 
Het hangtoilet werd verwijderd, maar de muur was nog niet afgewerkt, de keukenkasten en 
goot.steen met kraan waren nog aanwezig. Enkel de aanslultflexibels van de waterkraan van 
de gootsteen werden afgekoppeld van de koud- en warmwatertoevoerleiding. De 
verwijdering van deze toestellen, kasten en leidingen alsook het sanitair werd nog steeds 
gevorderd. 

De inkomsas, de tussenwand en de schuifdeur van het bijgebouw konden aanvaard worden 
nu deze geen afbreuk doen aan de nieuwe functie van het bijgebouw (functie bijgebouw 

aanvullend op wonen Is In overeenstemming met het RUP). 

De groene strook in de voortuin werd nog niet gebracht op de vergunde 9,80 meter en de 
verharding In de voortuinstrook moet herleid worden tot vergunde verharde oppervlakte 
voor de oprit. De verharding en de onderfundering dienden nog steeds te worden 
uitgevoerd alsook het aanbrengen van vegetatie. 

De afsluiting op de rooilijn diende nog steeds beperkt te worden tot de hoogte van 75 

centimeter. Grasmatten zouden niet toegelaten zijn. 

12. Op de terechtzitting van 15 oktober 2019 stel.de eiseres tot herstel dat de vordering tot 
herstel zich thans nog beperkt tot: · 

"De verharding In de voortuin dient herleid te worden tot de vergunde verharde oppervlakte 

van de oprit conform de stedenbouwkundige vergunning. : m.a.w. de oprit mag 

slechts 3 meter breed zijn. Daarbij dient de nog uit te breken verharding Integraal, dus 

induslef de onderfunderlng, verwijderd te worden en van het terrein worden weggevoerd. De 
vrijgekomen ruimte In de voortulnstrook moet vervolgens als groenzone met vegetatie 
worden Ingericht. De afsluiting op de rool/ijn moet in de hoogte beperkt worden tot 75 cm." 

Er werd tevens bevestigd dat grasmatten wel toegelaten zijn voor zover dit geen kunstgras 
betreft, hetgeen niet het geval blijkt te zijn. 

13. Gelet op het hogerstaande oordeelt de rechtbank dat het herstel met betrekking tot de 
wederrechtelijke Inrichting van de garage als kinderdagverblijf thans zonder voorwerp is. 

Gelet op de door de beklaagde neergelegde stukken ter terechtzitting waaruit blijkt dat de 
verharding van de voortulnstrook in overeenstemming met de vergunning Is en de uit te 
breken verharding verwijderd werd (stuk 4 beklaagde), de vrijgekomen ruimte werd 
ingericht als groenzone met graszoden waarvan eiseres op herstel op de terechtzitting van 
15 oktober 2019 bevestigde dat de aangebrachte natuurlijke grasmatten toegelaten zijn, 
oordeelt de rechtbank dat de herstelvordering wat betreft dit onderdeel thans tevens 
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Nu de beklaagde geen stukken voorlegt waaruit blijkt dat de afsluiting op de rooilijn in de 

hoogte beperkt werd tot 75 centimeter, is de herstelvordering op dit punt wel nog steeds 
actueel. Deze herstelvordering is afdoende gèmotiveerd en Is noch onwettig, noch kennelijk 
onredelijk. 

Gelet op de omvang van de werken wordt de termijn van uitvoering bepaald op 12 

maanden. 

Gelet op het inmiddels verstreken tijdsverloop Is het opleggen van een dwangsom als 

drukkingsmiddel voor het uitvoeren van dit bevolen herstel eveneens noodzakelijk. Het 
bedrag ervan kan door de rechter bepaald worden zelfs zonder een specifiek gevorderd 
bedrag of hoger dan het gevorderde bedrag. 

Het volstaat dat een dwangsom gevorderd wordt. 

De gevorderde dwangsom van 150 euro per dag moet worden opgelegd gelet op het 
Inmiddels verstreken tijdsverloop en de onwil van de beklaagde om dit herstel volledig uit te 
voeren. 

Het bestuur heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het 

herstel nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen, de zware procedure van 

aanbesteding en de lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. 

Tenslotte Is het de beklaagde die veroordeeld wordt om bouw- en aanpassingswerken uit te 
voeren en heeft de gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. 

Een dwangsom is daartoe het meest efficiënte middel. 

BURGERRECHTELIJK 

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

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, Strafwetboek; 
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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 1augustus1985; 
art. 1 (§1, r en §2), 8, 14 van de Wet van 29 juni 1964; 
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald In huldig vonnis 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A en B, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten 
samen tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 6.000 euro, 
of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 500 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 3.000 euro, van de opgelegde geldboete en voor 1 maand en 15 dagen van 
de vervangende gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. 

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

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbljstand van 20 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten In 
strafzaken van 53,58 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 
282,18 euro. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

Beveelt op vordering van de burgemeester van stad ' : de uitvoering van volgende bouw-
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of aanpassingswerken op het perceel te · , kadastraal gekend als 

De afsluiting op de rool/ljn moet In de hoogte beperkt worden tot 75 centimeter. 

Deze werken moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van 12 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis In kracht van gewijsde treedt. 

Zegt voor recht dat op vordering van de burgemeester van de stad door 

1 een dwangsom van 150 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel; te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 12 maanden vanaf de dag 

waarop dit vonnis in kracht van gewijsde treedt (dit is een uitvoeringstermijn en geen 
respijttermljn zoals bedoeld in artikel 1385bls, 4c1e lid Gerechtelijk Wetboek). 

Zegt voor recht dat de eiseres tot herstel, Indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd 
binnen voormelde termijn, ambtshalve In de uitvoering ervan kan voorzien, overeenkomstig 

artikel 6.1.46 VCRO, op kosten van de veroor�eelde die daartoe hoofdelijk gehouden is. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 19 november 2019 

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

Aanwezig: 

voorzitter 

substituut-procureur des Konings 

griffier. 




