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OPENBAAR M INISTERIE 

BEKLAAGDEN 

OP 
zonder gekend beroep, geboren .te 

, wonende te 

=> Ter terechtzitting van 28 januari 2019 niet aanwezig, evenmin 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

huisvrouw, geboren te 
, wonende te 

van Duitse nationaliteit; 

op 

.::;> Ter terechtzitting van 28 januari 2019 niet aanwezig, evenmin 
vertegenwoordigd, aldus verstek makend 

op 
zonder gekend beroep, geboren te 

wonende te 

=> Ter terechtzitting van 28 januari 2019 vertegenwoordigd door mr. 
J. Van Weyenberg loco mr. P. Van Wauwe, advocaat te Hamme 

1. TENLASTELEGGING 

De eerste. de tweede en de derde 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 
dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

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, 

in het pand gelegen te 
eigendom van 

te 
op 

aankoopakte van 

. kadastraal gekend als 

wonende te 

geboren te 
en van 

verleden door notaris 

op 
geboren te 

te 

wonende 

bij 

I 
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bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1• van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening 
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 

meer bepaald een ronde uitsparing in het plat dak van de eerste verdieping van het magazijn 
te hebben gemaakt, een afdak dat achteraan aangebouwd is aan het magazijn te hebben 
dichtgemetst, gevelopeningen in de voor- en zijgevel te hebben verkleind en dichtgemetst 

Te 

18.06.2014 
op niet nader te bepalen data in de periode van tot 01.01.2014 tot 

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

* * .. 

2. PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 28 januari 2019. 

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

De feiten waren strafbaar op het moment dat ze werden gepleegd op basis van artikel 6.1.1 
van de VCRO en zijn thans nog steeds strafbaar met identieke straffen op basis van artikel 
6.2.1 van de VCRO. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het bevoegde hypotheekkantoor zoals decretaal is 
voorgeschreven. De herstelvordering werd op de correcte wijze bij de rechtbank aanhangig 
gemaakt. Dit dient geenszins te geschieden bij dagvaarding, doch kan bij eenvoudige brief aan 
de procureur des Konings. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. De feiten 

Oo 18 juni 2014 stelt de lokale politie v~n vast dat aan de 
te , gelegen in woongebied, kadastraal gekend als 

werken in uitvoering zijn zonder vergunning. Het gebouw is een woning met bijbehorend 
winkelpand. Het is een halfopen bebouwing. Het gehele gebouw is gestript met het oog op 
renovatie. Er zijn binnen ook een aantal constructies gemetst. Op de eerste verdieping merken 
de verbansanten op dat een ronde uitsparing is gemaakt In het dak, vermoedelijk met het oog 
op het plaatsen van een dakkoepeL Eerste en tweede beklaagde zijn de eigenaar van het pand. 

Derde beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

I 
I 

I 
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Het gebouw is eigendom van eerste en tweede beklaagde. 
Hij voerde in hun opdracht werken uit in het gebouw. Het is de bedoeling dat het 
gebouw een trefplaats wordt. De zou daar gevestigd 
worden. ledereen is er welkom. Ze willen de jeugd van de straat houden. 
Ze hebben verschil lende nieuwe tussenmuren opgetrokken. De achterbouw was al 
aanwezig, maar ze hebben een nieuwe steen gezet op dezelfde afmetingen. Het dak is 
volledig vernieuwd. Het oude hout was helemaal rot. In het dak zit een uitsparing om 
een doorzichtige lichtkoepel ~e plaatsen. 
Ze wensen te regulariseren. 

Op 25 maart 2015 werd een regularisatieaanvraag ingediend. De vergunning werd geweigerd 
door de gemeente op 30 juni 2015. In 2016 bliikt dat derde beklaagde geen voorzitter meer is 
van de . Hij is opgevolgd door 

De eerste beklaagde kon niet verhoord worden. 

3.2. Grond van de zaak 

Het bij artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van de zaak houdt 
in dat de beslissing op de strafvordering melding maakt van de overwegingen die de rechtbank 
van de schuld of onschuld van de beklaagde hebben overtuigd en dat zij minstens de 
voornaamste redenen aangeeh waarom de tenlastelegging al dan niet bewezen wordt 
verklaard, ongeacht of een conclusie wordt ingediend. Het recht op een eerlijke behandeling 
van de zaak houdt in dat, ook bij ontstentenis van een conclusie, de beslissing omtrent de 
schuld met redenen wordt omkleed (Cass. 8 juni 2011 (P.ll.0570.F), N.C. 2012/2, 170-171 en 
AC 2011, nr. 391, Cass. 29 mei 2012 (P.11.2037.N), N.C. 2013, 131-132). De rechter voldoet aan 
deze verdragsrechtelijke verplichting door vast te stellen dat de beklaagde de gegrondheid van 
de strafvordering niet betwist of door de concrete redenen te vermelden, zij het op beknopte 
wijze, die hem hebben overtuigd van zijn onschuld of schuld {Cass. 5 juni 2012 (P.11.092.N), 
N.C. 2013, 132 (met noot L. HUYBRECHTS) en Cass. 23 oktober 2012 (P.2012.0300.N)). 

Volgens artikel 6.1.5 van de VCRO (oud, thans 6.2.4 van de VCRO), zijn, onverminderd de 
bevoegdheden van de agenten en de officieren van gerechtelijke politie, de 
stedenbouwkundige inspecteurs, de andere door de Vlaamse Regering aangewezen 
ambtenaren, alsmede de door de gouverneur aangewezen ambtenaren van de provincie en 
van de gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in zijn provincie, bevoegd 
om de in deze titel omschreven misdrijven op te sporen en vast te stellen door een proces
verbaal. De processen-verbaal waarin de in deze titel omschreven misdrijven worden 
vastgesteld gelden tot bewHs van het tegendeel. 

Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de verklaringen van derde beklaagde 
alsook uit de behandeling van de zaak ter terechtzitting en bij gebreke aan verweer nu eerste 
en tweede beklaagde verstek laten gaan, is naar oordeel van de rechtbank afdoende gebleken 
dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten vermeld onder de tenlastelegging en 
dienen deze feiten hen dan ook te worden toegerekend. 
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Eerste en tweede beklaagde zijn eigenaar van het perceel en gaven de opdracht aan derde 
beklaagde om hun eigendom om te vormen naar een ontmoetingscentrum voor een vzw. 
Hierbij werden verschillende vergunning plichtige werken uitgevoerd, zoals het volledig 
vernieuwen van daken, het aanleggen van een dakkoepel en het herbouwen van muren. 

Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat In opzet, dit is het wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, mag de rechter het bestaan van dit opzet afleiden uit 
het door de dader gepleegde materiële feit en de vaststell ing dat dit feit hem kan worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt (Cass. (2e k.) 
AR P.14.1273.N, 3 mei 2016 en Cass. 10 oktober 2017 (P.16.0639.N)). 

Geen van de beklaagden maakt een grond van rechtvaardiging, schuldontheffing op niet
toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk. De schuld van de beklaagden staat naar eis 
van recht vast. 

Derde beklaagde werpt op dat eerste en tweede beklaagde hem hadden verzekerd dat geen 
bouwvergunning noodzakelijk was omdat het slechts om beperkte werken ging. lets anders 
blijkt uit het dossier: een volledig nieuw plat dak werd geconstrueerd met daarin een 
dakkoepel, gevelopeningen werden gewijzigd. Zulke werken vallen helemaal geen "kleine 
werken", vallen niet onder het verstellingsbesluit en derde beklaagde had moeten nagaan of 
een vergunning noodzakelijk was. Dat het misdrijf mogelijk maar een geringe impact had, 
neemt het natuurlijk niet weg, noch het feit dat derde beklaagde de werken gratis deed. 

3.3. Straftoemeting 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de objectieve ernst van de bewezen 
verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van beklaagden 
zoals die blijkt uit hun strafrechtelijk verleden, gezinsteestand en arbeidssituatie, voor zover de 
rechtbank gekend. Niettemin dient de straftoemeting niet enkel de vergeldingsbehoefte te 
dienen, doch moet deze ook oog hebben voor de speciale preventie. De sanctionering moet 
dan ook van aard zijn de bekfaagden ervan te weerhouden zich In de toekomst nog aan 
dergelijke feiten schuldig te maken. 

De beklaagden hebben het eigen belang gesteld boven het belang dat de gemeenschap heeft 
bij een goede ruimtelijke ordening en bij de vrijwaring van natuur, landschap en leefmilieu. 
Hun handelwijze vormt een aantasting van de open ruimte en het landschap. Ook justitie dient 
er geen twijfel over te laten bestaan dat duurzame ruimtelijke ordening en st edenbouw 
belangrij k zijn, en dat de aantasting ervan kan rekenen op een degelijke en strenge 
handhaving. 

Eerste beklaagde werd drie maal veroordeeld voor verkeersinbreuken en vijf maal 
correctioneel. Hij kan nog van gewoon uitstel genieten. 

Tweede beklaagde heeft een blanco straf~egister. 

Derde beklaagde werd twee maal veroordeeld voor verkeersinbreuken. 
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Derde beklaagde verzoekt de rechtbank om hem de gunst van de opschorting toe te staan. De 
gunst van de opschorting is t e dezen te verlenen rekening houdende met: 

de omstandigheid dat de beklaagde zich in het verleden slechts in beperkte mate 
schuldig heeft gemaakt aan wederrechtelijke daden, zoals blijkt uit zijn strafregister, 
zodat de hoop gewettigd is dat beklaagde niet zal hervallen; 
beklaagde geen vermogensvoordleen heeft genoten; 
de maatregel van aard is om zijn sociale integratie niet In het gedrang te brengen. 

Beklaagde dient wel te beseffen dat de bewezen verklaarde feiten op generlei wijze kunnen 
getolereerd worden en onder geen beding voor herhaling vatbaar zijn. De opschorting zal 
beklaagde er hopelijk toe aanzetten zich in de toekomst beter te gedragen, daar hij moet 
weten dat bij een volgende veroordeling de thans verleende opschorting kan herroepen 

. ~orden. De duur van de opschorting wordt, gelet op de relatieve ernst van de feiten, 
vastgesteld op drie jaar. 

Het past om eerste en tweede beklaagde een geldboete op te leggen. Bij het bepalen van de 
hoogte van de geldboete houdt de rechtbank rekening met de volgende motieven. 

Een geldboete moet van die aard zijn dat zij ontmoedigt nog langer de wet te overtreden 
of aanzet tot een afweging van pakkans en economisch voordeel. 
Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maatschappelijke kost die door 
de beklaagden veroorzaakt wordt In de vorm van de noodzakelij ke inzet van mensen en 
middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiediensten, politie en justitie 
betekenen voor de gemeenschap een grote kost. 

Een geldboete van 200 euro komt de rechtbank gepast voor. Gelet op het tijdsverloop sinds de 
feiten, wordt de geldboete voor de helft met uitstel opgelegd voor een proeftermijn van drie 
jaar. 

De bijdrage bedoeld in artikel 29, tweede lid, van de Wet van 1 augustus 1985 houdende 
fiscale en andere bepalingen, heeft een eigen karakter en Is geen straf, zodat op die bijdrage 
bijgevolg artikel 7 EVRM en artikel 2 Strafwetboek niet van toepassing zijn; de verhoging van 
de opdeciemen waarmede deze bijdrage moet worden vermeerderd, gaat dan ook in vanaf de 
inwerkingtreding van de wet die ze voorschrijft, ongeacht het tijdstip waarop het misdrijf Is 
gepleegd. Met ingang van 1 januari 2017 werd in artikel1, eerste en tweede lid van de wet van 
5 maart 1952 betreffende de opdedemes op de strafrechtelijke geldboeten het woord vijftig 
vervangen door het woord zeventig. Deze nieuwe opdecimes, ongeacht of ze nu hoger of lager 
zijn moeten vanaf hun inwerkingtreding onmiddellijk toegepast worden op de bijdrage voor 
het slachtofferfonds, ook al wordt deze opgelegd bij een veroordeling wegens felten gepleegd 
vóór de inwerkingtreding van de wetsbepaling die de nieuwe opdeelmes Invoerde. 

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

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

4.1. Beoordeling van de herst elvordering 

Een herstelvordering werd opgemaakt door de gemeente De herstelvordering 
verkreeg het positief advies van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid (beslissing van 15 
december 2016). Het bestuur vordert het volgende herstel. 

Het uitvoeren van bouw- of aanpassingwerken, nl. 
o Het herstellen van het plot dak door het dichtmaken van de ronde 

dakuitsparing 
o Het herstellen van de oorspronkelijke gevelopeningen door het weghalen van 

de snelbouwsteen en het opnieuw metsen of vrijmaken van de oorspronkelijke 
buitenmuren+ de afwerking ervan in gevelsteen (met hetzelfde tormaat ais de 
gevelsteen van het bestaande magazijn) 

o Het afwerken van het eenlaagse gebouwdeel ochteraan met gevelsteen, met 
hetzelfdeformaat als de gevelsteen van het bestaande magazijn. 

o Het opnieuw schilderen van alle gevels in dezelfde kleur ais oorspronkelijk 
o Het gebouw wordt winddicht afgewerkt 
o Het verwijderen van alle afbraakmaterialen en ander afval van het terrein. 
o Het gebouw kan enkel aangewend worden als magazijn 

Onder verbeurte van een dwangsom van 200 euro per dag vertraging. 

De vordering van het bestuur is niet onwettig, is genomen met het oog op de goede 
ruimtelijke ordening en is niet kennelijk onredelijk. Het herstel dient te worden bevolen 
conform de ingediende herstelvordering. Dat derde beklaagde geen eigenaar is, neemt niet 
weg dat ook t.a.v. hem de herstelvordering dient te worden uitgesproken, hij is immers 
mededader aan het misdrijf. 

Er wordt aan beklaagden, een hersteltermijn toegestaan van 12 MAANDEN vanaf het in kracht 
van gewijsde t reden van dit vonnis. Deze termijn is geen bijkomende termijn in de zin van 
artikel 138Sbis Ger.Wb. Het bestuur wordt gemachtigd om ambtshalve in herstel te voorzien. 
Er wordt een dwangsom voorzien van 125 euro per dag vertraging per beklaagde in geval van 
niet-uitvoering van het vonnis binnen de gestelde termijn. De dwangsom en de hersteltermijn 
is niet onderworpen aan het advies van de Hoge Raad. De bepaling hiervan komt aan de 
bodemrechter toe. 

f 
! 

I 
I 
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4.2. Ambt shalve aanhouden van de burgerlijke belangen 

Omdat de door de beklaagden gepleegde misdrijven mogelijk schade hebben veroorzaakt, 
houdt de rechtbank de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van artikel 4 
V.T.Sv., zoals gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 13 april 2005 (B.S. 03.05.2005). 

5. TOEGEPASTE WETIEN 

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, 186; 189, 190, 190ter, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 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 11 van 27.12.2006; 
W.Ol.08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.2005 (25 euro); 
Wet van 29 juni 1964, art. 3 en 6; gew.W. 10.2.1994 & W.22.3.99; (opschorting); 
Wet van 29 juni 1964, art. 8§1; gew. W. 10.2.1994; (uitstel). 

UITSPRAAK 

DE RECHTBANK BESLIST 
BIJ VERSTEK ten aanzien van eerste en tweede beklaagde, 
OP TEGENSPRAAK ten aanzien van derde beklaagde, 

OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde t enlastelegging A; 

veroordeelt eerste beklaagde tot een GELDBOETE van TWEEHONDERD EURO, 
verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 1.200,00 euro; 

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 2 maanden; 

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

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

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; 

veroordeelt eerste 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 aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 euro overeenkomstig artikel91, 2d• lid en 148 van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken; 

... * * 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging A; 

veroordeelt tweede beklaagde tot een GELDBOETE van TWEEHONDERD EURO, 
verhoogd met 50 declemen (x 6) of 1.200,00 euro; 

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 
gedurenqe de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling t ot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 
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Bijdragen -vergoeding 

Oe rechtbank: 

3. 

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; 

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 aan het Fonds van 20,00 euro; 

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

* .. * 

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlastelegging A; 

GELAST de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling van derde beklaagde 
gedurende een proeftermijn van drie jaar, daar het feit niet van aard schijnt te zijn 
dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele 
gevangenisstraf of een zwaardere straf, de tenlastelegging bewezen is verklaard en 
derde beklaagde nog geen veroordeling tot een criminele of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden heeft opgelopen en er gronden zijn 
om aan te nemen dat derde beklaagde zich aan de misdrijven zoals deze waarvoor hij 
werd schuldig verklaard niet meer zal schuldig maken. 

Bijdrage - vergoeding 

De rechtbank: 

veroordeelt derde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
opr ichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 
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legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 53,58 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 veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde hoofdelijk tot de 
gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 356,72 euro, meer de 
betekeningskasten van huidig vonnis voor wat betreft eerste en tweede beklaagde. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

-/ Herstelvordering 

BEVEELT t.a.v. eerste, tweede en derde beklaagde hoofdelijk het uitvoeren van 
aanpassingswerken. nl. 

het herstellen van het plat dak door het dichtmaken van de ronde dakuitsparing; 
het herstellen van de oorspronkelijke gevelopeningen door het weghalen van de 
snelbouwsteen en het opnieuw metsen of vrijmaken van de oorspronkelijke 
buitenmuren + de afwerking ervan in gevelsteen (met hetzelfde formaat ais de 
gevelsteen van het bestaande magazijn); 
het afwerken van het eenlaagse gebouwdeel achteraan met gevelsteen, met hetzelfde 
formaat als de gevelsteen van het bestaande magazijn; 
het opnieuw schilderen van alle gevels in dezelfde kleur als oorspronkelijk; 
het gebouw wordt winddicht afgewerkt; 
het verwijderen van alle afbraakmaterialen en ander afval van het terrein; 
het gebouw kan enkel aangewend worden als magazijn; 

oo het oerceel te te kadastraal gekend als 
binnen een termijn van 12 maanden na het in kracht van gew ijsde treden van 

dit vonnis onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag vertraging t.a.v. elke 
beklaagde. 

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

MACHTIGT voor het geval dat de bouw- of aanpassingswerken niet binnen de gestelde termijn 
worden uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester van de gemeente 

om ambtshalve in de uitvoering ervan te kunnen voorzien in de plaats en op kosten 
van de veroordeelde. 



en laatste b lac! 
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ZEGT voor recht dat de voormelde termij n van 12 maanden enkel aan de hoofveroordeling 
wordt gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel1385bis Ger. Wb . 

./ 0 \/erige burgerlijke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan. 

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

Aldus gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting van 
VIJFENTWINTIG MAART TW EEDUIZE ND NEGENTIEN 

Aanwezig: 

V. Roelants, rechter, voorzitter van de D13M kamer, 
V. Kochuyt, substituut Procureur des Konings, 
G. De Vlsscher, riftier 

G. DE VISSCHER V. ROELANTS 

VcrJf censlu!ctend af.zchr!ft afgeteven .. 
aan het Op:-anbscr Ministerie. 
Dsndermofida, de 2 8 MAART 2019 

De ~~11.:::.~-LI~;r-{:.-l ' '?"' rF"ü~i.-...... d!ili'-'1 ~~ IQ. 
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