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1.

TENLASTELEGGINGEN

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek
A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017

bulten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, 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,
namelijk
op het terrein gelegen te

kadastraal gekend als
eigendom van
geboren te
op
en van
geboren te
,p
beiden wonende te
bij aankoopakte van 26.02.2009, verleden door
notarissen
te
en
te
op 0,5 m van de linker perceelsgrens een veranda van 3,7 m bij 9,5 m te hebben aangebouwd
aan de woning, het zadeldak van de stal vooraan op het perceel op de rechter perceelsgrens te
hebben afgebroken en te hebben vervangen door een plat dak, en een poort in de voorgevel
te hebben geplaatst
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex
Ruimtelij ke Ordening)
·

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde-

TE
in de periode van 1 ianuari 2012 tot en met 31 december 2012. op een
niet nader te bepalen datum (st. 49)
door

B functioneel samenbrengen van materialen tot constructie zonder of in strijd met een
geldige vergunning· feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017

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, 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, namelijk
op het terrein gelegen te

, kadastraal 1?ekenrl al!:
eigendom van
geboren te
op
en van
. geboren te
op
beiden wonende te
bij aankoopakte van 26.02.2009, verleden door
notarissen
tt
in
te
de voortuinstrook en de strook tussen de woning en de linker perceelsgrens te hebben verhard
met klinkers
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 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)
TE
in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012. op een
niet nader te bepalen datum (st. 49)
door

C geheel of gedeeltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder of in
strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari
2017

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, 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, namelijk
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op het terrein gelegen te

. kadastraal gekend als
eigendom van
geboren te
op
en van
geboren te
op
oe1aen wonenae te
bij aankoopakte van 26.02.2009, verleden door
notarissen
te
en
de functie van de varkensstallen te hebben gewijzigd naar een opslagplaats voor
kunststofprofielen voor het vervaardigen van deuren en ramen
(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)
Te
in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012, op een
niet nader te bepalen datum (st. 4fil
door

*
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 de
onroerende goederen zijn gelegen.
De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 26 oktober 2020.
De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige
partijen.
Voor zover bewezen werden de feiten van de tenlasteleggingen A, B en C gepleegd met
eenzelfde misdadig opzet en vormen zij een voortgezet misdrijf, waarvan de verjaring pas
begint te lopen vanaf de laatste dag ervan.
Het voorgezet misdrijf situeert zich in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december
2012. De verjaringstermijn van vijf jaar werd gestuit door het afnemen van de verklaring van
eerste beklaagde op 19 december 2016. Sindsdien is er nog geen vijf jaar verstreken zodat de
verjaring van de strafvordering nog niet is ingetreden.

3.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

3.1

Overzicht van de feiten

1.
Beklaagden dienden eerst een aanvraag in voor het slopen van een gebouw en het bouwen
van een nieuw gebouw. Deze vergunning werd geweigerd.
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De deputatie verleende alsnog een vergunning onder de voorwaarde dat er eerst een
achterliggend gebouw werd gesloopt alvorens met de nieuwbouw te starten. Op 12 oktober
2016 werd vastgesteld dat de hangar niet werd gesloopt. Tevens werd vastgesteld dat er een
veranda was aangebouwd zonder vergunning. Het dak van de veranda bestond uit een houten
constructie afgedekt met pannen. Achter de wonin~ werd een afdak aangebouwd zonder
vergunning. Verder werd vastgesteld dat de volledige voortuinstrook, alsook de strook tussen
de linker perceelsgrens en de woning werden verhard met klinkers. Alle vergunde
varkensstallen op het terrein werden door betrokkene gebruikt voor opslag van
kunststofprofielen voor het vervaardigen van ramen en deuren. Hiervoor werd een deel van de
stal ingericht met de nodige machines. Het zadeldak van de stal vooraan op het perceel, werd
afgebroken en vervangen door een plat dak en er werd een poort in de voorgevel geplaatst,
zonder vergunning.

2.
,erklaarde op 16 november 2016 dat hij toezichthoudend architect was voor de
werken maar zijn opdracht eindigde op 21 maart 2011. Alle werken die
had
uitgevoerd zonder vergunning dateerden van na die datum. Hij had de vergunning voor de
sloop van de h;in~ar aangevraagd en had
aangemaand om tot de sloop over te
gaan.
had echter gezegd dat hij nog even ging wachten omdat hij de hangar nog
nodig had om zijn machines in te zetten. Hij wist ook dat het de bedoeling was van
om daar een industriële activiteit te ontplooien namelijk de fabricatie van ramen en deuren.
Hij had hem gezegd dat dit niet mogelijk was in landbouwgebied.

3.
verklaarde op 19 december 2016 dat hij samen met zijn echtgenote
eigenaar en bewoner was van de woning gelegen in de
Er is
tevens een firma die kunststof ramen en deuren vervaardigt, groep
~enaamd. Zijn zoon is
hiervan zaakvoerder en hijzelf is werknemer. Hij verklaarde dat hij de loods zo snel mogelijk
zou afbreken en vervangen door groene ruimte. Voor de veranda, het afdak, de verhardingen,
de stal en de functiewijzigingen zou hij een globale regularisatie doen. Hij had zelf alle werken
uitgevoerd in de loop van 2012.

4.
Bij een controle op 23 mei 2017 verklaarde
zomer.

dat de afbraak gepland was voor de

Bij een controle op 4 december 2017 stelde de politie vast dat de loods nog steeds niet
volledig gesloopt werd. De overige wederrechtelijke constructies werden evenmin
geregulariseerd.

5.
Er werd bij het parket een herstelvordering ingeleid bij gewone brief van 22 maart 2019. Deze
herstelvordering kreeg deels een negatief en deels een positief advies van de Hoge Raad voor
de Handhavingsuitvoering. Het advies was negatief wat betreft de functiewijziging van de
varkensstallen. De herstelmaatregelen met positief advies betreffen:
Loods inclusief vloerplaat afbreken
Niet vergunde delen van voortuinstrook uitbreken
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Veranda afbreken (staat te dicht bij perceelsgrens: 0,5 meter)
De gevraagde uitvoeringstermijn bedraagt 12 maanden en de dwangsom 200 euro.

6.
Op 30 oktober 2019 werden beklaagden gedagvaard voor de zitting van 13 januari 2020. De
behandeling van de zaak werd een paar keer uitgesteld omdat beklaagden bereid waren om de
toestand te regulariseren.
Op 6 oktober 2020 ging een inspecteur van de stad
op controle. Hij stelde vast dat
de loods nog niet volledig was afgebroken (er was nog een muur met draagbalken). De rest van
het terrein werd nog steeds gebruikt voor de bedrijfsactiviteiten. Volgende zaken waren
aangepast in vergelijking met de controle op 19 november 2018:
De veranda werd aangepast zodat deze op 1 meter van de perceelsgrens stond.
Aan de voorzijde van de woning werd een strook verharding verwijderd en ingeplant
met groenaanleg. Echter werd niet alle verharding verwijderd.

3.2

Bespreking van de schuldvraag

1.
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens een aantal
stedenbouwkundige inbreuken, namelijk het plaatsen van een veranda, het vervangen van een
zadeldak van een stal door een plat dak, het plaatsen van een poort in de voorgevel, het
verharden met klinkers van de voortuin en het wijzigen van de functie van de varkensstallen in
opslagplaats in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.

2.
Beklaagden hebben de tenlasteleggingen in wezen niet betwist. Gelet op de duidelijke
vaststellingen in het strafdossier en nu deze niet worden betwist zijn alle tenlasteleggingen in
hoofde van beklaagden bewezen. De melding achteraf in 2016 na de functiewijziging in 2012
doet geen afbreuk aan het gepleegde misdrijf.

3.3

Straftoemeting

1.
De rechtbank legt voor elke beklaagde overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwet boek één
straf op voor de feiten van de tenlasteleggingen A, B en C samen, met name de zwaarste.
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
beklaagden zoals die blijkt uit het strafrechtelijk verleden, hun gezinstoestand en
arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent.
De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet
beklaagden ertoe aanzetten in de toekomst geen misdrijven meer te plegen.
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2.
De feiten zijn objectief ernstig. Beklaagden stoorden zich niet aan de vergunningsplicht en
bouwden, verbouwden, verhardden hun perceel en wijzigden de functie van de stallen zonder
vergunning of in strijd met de vergunning. De verbouwingen werden gedaan in functie van de
bedrijvigheid van eerste beklaagde, namelijk een PVC schrijnwerkerij, en dus met een
financieel oogmerk. Het resultaat was een totale overbezetting van het terrein met visueel
storend effect. Zij plaatsten hiermee hun persoonlijke en zakelijke belangen boven het belang
van de gemeenschap bij een goede ruimtelijke ordening.

3.
Eerste beklaagde is 49 jaar oud en werd al tweemaal veroordeeld voor verkeersinbreuken.
Tweede beklaagde is 41 jaar oud en werd al éénmaal veroordeeld voor een verkeersinbreuk.
De hierna bepaalde geldboetes zijn gelet op het nog steeds niet bereikte herstel nodig om
beklaagden te doen inzien dat de feiten ernstig en storend zijn en maatschappelijk niet
aanvaard kunnen worden. De gunst van de opschorting is niet passend. Beklaagden moeten
immers reeds tien jaar de loods slopen en zijn daar nog steeds niet volledig in geslaagd. Gelet
op de gunstige strafregisters van beiden kan een deel van de geldboete opgelegd worden met
uitstel, zoals hierna bepaald. Bij het bepalen van de hoogte van de geldboete houdt de
rechtbank er rekening mee dat de inbreuken eerder op het initiatief van eerste beklaagde
werden gepleegd.

4.

HERSTEL

1.
De herstelvordering van de burgemeester van de stad
werd bij gewone brief van
22 maart 2019 ingeleid bij het parket. De stad
vorderde de afbraak van de loods
inclusief vloerplaat, het uitbreken van de niet vergunde delen van de voortuinstrook en het
afbreken van de veranda die te dicht bij de perceelsgrens stond en dit binnen een termijn van
12 maanden onder de verbeurte van een dwangsom van 200 euro. De stad vorderde ook de
stopzetting van de activiteiten in de varkensstallen door het verwijderen van de machines en
de materialen, doch dit aspect verkreeg een negatief advies van de Hoge Raad voor de
Handhavingsuitvoering zodat de rechtbank deze herstelmaatregel niet kan opleggen.
Beklaagden stellen dat zij nog een vergunning wensen aan te vragen voor de poort en dat zij
melding zouden maken van de wijziging van zadeldak naar plat dak. Zij willen ook een afdak
bouwen om de materialen proper onder te leggen. Zij vragen hiervoor een haalbare termijn
gelet op de coronamaatregelen die de werken en aanvragen vertragen.
2.
De herstelvordering is voldoende gemotiveerd, wettig en niet kennelijk onredelijk. Ze is
gegrond. Het betalen van een meerwaarde volstaat niet om de plaatselijke ordening te
herstellen.

De rechtbank meent dat de herstelvordering op alle vlakken nog actueel is en niet vaststaat
dat aan alle vorderingen vrijwillig werd tegemoet gekomen.

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde-

t

Be blad

De stad vraagt de volledige afbraak van de veranda omdat er geen afstand is van drie meter
met de perceelsgrens en omdat de glazen wanden storend zijn voor de buren. Beklaagden
menen nu voldaan te hebben door de constructie te verplaatsen op 1 meter van de
perceelsgrens en om te vormen tot afdak voor fietsen. De rechtbank stelt echter vast dat er
voor deze gewijzigde constructie evenmin een vergunning is zodat het herstel niet kan worden
vastgesteld. Ook met betrekking tot de verhardingen in de voortuin staat het voor de
rechtbank thans niet vast dat het herstel volledig werd bereikt. De inspecteur van de stad
stelde vast dat niet alle verhardingen werden verwijderd. In de herstelvordering wordt
de afbraak van alle verhardingen in de voortuin gevraagd met uitzondering van de
noodzakelijke toegangswegen.
Om beklaagden de tijd te geven om een (regularisatie)aanvraag in te dienen voor de
omgevormde veranda, het plat dak, de poort en het nieuwe afdak voor stockage zal de
rechtbank beklaagden een termijn voor herstel van twee jaar toekennen.
Overeenkomstig artikel 6.3.4 §1 VCRO dient te worden beslist dat zowel de gemeentelijk
stedenbouwkundig inspect eur als de b~rgemeester van de stad
ambtshalve in de
uitvoering van het herstel kunnen voorzien indien beklaagden in gebreke blijven.
De burgemeester vordert de niet-nakoming van het bevel tot uitvoering van het herstel te
sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom.
Gelet op het talmen van beklaagden in het verleden om volledig een einde te stellen aan de
wederrechtelijke toestand veroorzaakt door het misdrijf 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 hiertoe zelf
over te gaan.
De lange tijd sedert dewelke beklaagden reeds konden overgaan t ot de uitvoering van het
herstel en iets ruimere termijn welke hen thans hiertoe nog wordt verleend brengen mee dat
er geen reden is om bij toepassing van art.1385bis, laatste alinea Ger.W. nog een zekere
termijn te bepalen waarna de veroordeelden pas de dwangsom zullen verbeuren.

S.

BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED

Omdat de door beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, houdt
de rechtbank de burgerlijke belangen ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de
Voorafgaande Titel wetboek van Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.).
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TOEGEPASTE WETTEN

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. art.36 Wet
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen inzake
justitie (B.S. 30.12.2011}, zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen};
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006;
W.01.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro);
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel}.

BESLISSING

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK ten aanzien van
OP STRAFGEBIED

1.

De rechtbank:
verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, B en C;
toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek;
veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van
3.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 50 opdeciemen
(x6};
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
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten
gevolge heeft gehad.
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Bijdragen - vergoeding

De rechtbank:
spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden;
legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken;
veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro.

* * *
2.
De rechtbank:
verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, B en

C;
toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek;
veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van
1.200,00 EURO, zijnde een geldboete van 200,00 EURO, verhoogd met 50
opdeciemen (x6);
zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf
van 2 maanden;
verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar.
wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten
gevolge heeft gehad.
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Bijdragen - vergoeding

De rechtbank:
spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers
van opzettelijke gewelddaden;
legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk besluit
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in
strafzaken;
veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro.

*

*

*

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofdelijk tot de gerechtsk0sten, tot
op heden begroot op de som van 311,23 euro.

HERSTEL
De rechtbank:
verklaart de herstelvordering van de burgemeester van de stad Sint-Niklaas
toelaatbaar en deels gegrond zoals hierna bepaald;
beveelt aan
te
o
o

o

en

het uitvoeren van het herstel op het terrein
. meer concreet en beperkt tot:

Het verwijderen van de volledige loods inclusief vloerplaat, de vrij gekomen
zone aanvullen met teelaarde en inzaaien met groen.
De niet vergunde delen van de voortuinstrook uitbreken, de vrijgekomen
zones aanvullen met teelaarde en beplanten. In de voortuJnstrook mogen
enkel de strikt noodzakelijke toegangen tot de woning verhard worden.
Het slopen van de veranda links van de woning inclusief de vloerplaat, de
vrijgekomen zone aanvullen met teelaarde en beplanten met meerjarige
planten.

bepaalt ten aanzien van beklaagden de termijn voor de uitvoering van de werken op
twee jaar nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen;
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12e blad

en laatste blad
zegt voor recht dat in hoofde van
en
elk een dwangsom van
50 euro zal verbeuren per dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te
rekenen vanaf het verstrijken van een termijn van twee jaar 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
stedenbouwkundig inspecteur/burgemeester van de stad
onmiddellijk
met een beveiligde zending ervan op de hoogte brengen als zij de opgelegde
herstelmaatregel vrijwillig hebben uitgevoerd;
zegt voor recht dat de gemeentelijk stedenbouwkundi~ inspecteur van de stad
of de burgemeester van de stad
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

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan.

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

Dit vonnis is in openbare terechtzitting uitgesproken op DRIEËNTWINTIG NOVEMBER
TWEEDUIZEND TWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling
Dendermonde, D13M kamer, samengesteld uit:
rechter, voorzitter van de D13M kamer,
In aanwezigheid van
Met m.iStànd va n_g_riffier

Voor eensluidend afschrift afgeleverd
aan het Openbaar M i niste ri e
Dendermonde, de
De griffier-hoofd'\'an dienst,

2 't NOV, 2020

griffier-hootd van dienst

substituut-procureur des Konings

