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Mevrouw wonende tE 

Appellante, 

Vertegenwoordigd door Mr. TIMMERMANS Roland, advocaat te 3 010 KESSEL-LO, Martelarenlaan 

50/0203 

tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven van 3 1  mei 2016 

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR van de afdeling Ruimtelijke Ordening, 

Huisvesting en Monumenten en Landschappen voor de provincie Vlaams-Brabant, met kantoor te 

3000 Leuven, Diestsepoort 6 bus 91 

Geïntimeerde, 

Vertegenwoordigd door Mr. DECLERCQ Philippe, advocaat te 3 3 20 HOEGAARDEN, Gemeenteplein 25 

Na in beraadneming op 3 1  oktober 2018 spreekt het hof volgend arrest uit: 

Gelet op: 

het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis uitgesproken door de vijftiende 

kamer van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 3 1  mei 2016 (zaak gekend onder het 

rolnummer 15/123 7 /A), beslissing waarvan geen akte van betekening wordt voorgelegd; 

het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het hof op 17 augustus 
2016, namens mevrouw 

de beschikking, gewezen door de eerste kamer van het hof In toepassing van art. 747, § 2 

Ger. W. op 3 1oktober 2016; 

de besluiten van mevrouw neergelegd ter griffie van het hof op 3 maart 

2017; 

de syntheseconclusie van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, 

neergelegd ter griffie van het hof op 15 juni 2017; 
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de stukkenbundel van mevrouw , neergelegd ter zitting van 3 1  oktober 
2018 ; 

de stukkenbundel van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR, neergelegd 
ter griffie van het hof op 22 oktober 2018 . 

Gehoord de advocaten van partijen in hun pleidooien ter openbare terechtzitting van 3 1  oktober 
2018 . 

1. ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP 

1. De ontvankelijkheid van het hoger beroep wordt niet betwist. 

Het hoger beroep werd regelmatig naar vorm en termijn ingesteld. 

Er dienen geen middelen van onontvankelijkheid te worden opgeworpen. 

Het hoger beroep is bijgevolg ontvankelijk. 

ll. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN 

2. De oorspronkelijke vordering van mevrouw strekte ertoe het verzet tegen het bevel tot 
betaling van dwangsommen, betekend op 19 mei 2015, ontvankelijk en gegrond te verklaren, voor 
recht te zeggen dat geen enkele betaling van dwangsommen of andere sommen verschuldigd Is en 
de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR te veroordelen tot de kosten van het verzet, 
met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding begroot op€ 1. 3 20,00. 

3. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR vroeg om het verzet af te wijzen en 
mevrouw te veroordelen tot de kosten van het geding, waaronder de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op€ 1. 320, 00. 

4. Bij vonnis van 31 mei 2016 werd het verzet van mevrouw afgewezen. Mevrouw 
werd veroordeeld tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding van € 1.320,00 aan de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR. 

S. In hoger beroep vraagt mevrouw 
dienvolgens te zeggen voor recht dat 
dwangsommen of andere sommen aan 
verschuldigd is. 

het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en 
door mevrouw geen enkele betaling van 
de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR 
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Mevrouw vraagt om de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR te wijzen tot de 
kosten van beide aanleggen, met inbegrip van de rechtspleglngsvergoeding in graad van beroep 
begroot op€ 1.440,00. 

6. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR vraagt om alle vorderingen van mevrouw 
zo niet onontvankelijk, dan toch ongegrond te verklaren en mevrouw te 

veroordelen tot de kosten van het geding van beide aanleggen, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 2 x € 1.440,00 (rechtsplegingsvergoeding in eerste aanleg en in 
hoger beroep). 

111. RELEVANTE FEITEN 

7. Bij arrest van de vijftiende kamer van het hof d.d. 20 november 2007 (in beroep tegen het vonnis 
van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven d.d. 29 januari 2002) werd mevrouw 
strafrechtelijk veroordeeld wegens inbreuken inzake stedenbouw en werd als volgt geoordeeld over 
de herstelvordering lastens mevrou'A 

"Beveelt op vordering van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur het herstel van de plaats in 
de oorspronkelijke toestand binnen een termijn van zes maanden, niet zijnde een dwangsomtermijn 
in de zin van artikel 1385bis Ger. W" door 

(,.) 
op het perceel het afbreken en verwijderen van een vil/achalet met reliëfwijzigingen 

{afgraving) met verwijdering van de afbraakmaterialen en verhardingen, onder verbeurte van een 
dwangsom van€ 125,00 per dag vertraging; 

Zegt voor recht dat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur en het College van Burgemeester 
en Schepenen, ingeval het arrest niet vrijwillig wordt uitgevoerd, zelf In de uitvoering ervan kunnen 
voorzien, kosten hiervan verhaalbaar op de beklaagden op vertoon van een kostenstaat begroot en 
uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter." 

8. Tegen dit arrest werd een cassatievoorziening ingesteld, die werd afgewezen bij arrest van het Hof 
van Cassatie d.d. 8 april 2008. 

9. Bij exploot van 1 2  januari 2009 liet de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR het 
arrest van het hof d.d. 20 november 2007, evenals het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te 
Leuven d.d. 29 januari 2002 en het arrest van het Hof van Cassatie d.d. 8 april 2008 aan mevrouw 

betekenen met bevel tot herstel. 

10. Vervolgens liet de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR een bevel tot betaling van 
de verbeurde dwangsommen betekenen op 23 september 2009, 1 maart 2010, 1 3  augustus 2010, 15 
februari 2011, 11 augustus 2011, 10 februari 2012 en 19 mei 2015. 

11. Het laatste bevel had betrekking op de verbeurde dwangsommen in de periode van 20 december 
2014 tot 18  mei 2015 voor een bedrag van€ 56. 5 20,00, meer kosten. 
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Huidige procedure betreft het verzet van mevrouw tegen dit laatste bevel. 

IV. BESPREKING 

IV.1. Verjaring 

12. Mevrouw is van oordeel dat de verjaring is ingetreden, om reden dat de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR meer dan drie jaar heeft stil gezeten tussen het thans 
bestreden bevel d.d. 19 mei 2015 en het voorgaande bevel dat werd betekend op 10 februari 2012. 

13. Overeenkomstig art. 1385octies Ger. W. verjaart een dwangsom door verloop van zes maanden 
na de dag waarop zij verbeurd is. 

Wanneer zij per tijdseenheid wordt bepaald, wordt de verjaring bedoeld In art. 1385octies Ger. W" 
berekend vanaf elke verstreken tijdseenheid, zodat vanaf het ogenblik dat de schuldeiser van de 
dwangsommen het vonnis heeft betekend, hij enkel dwangsommen kan vorderen die 
overeenstemmen met de zes maanden die voorafgaan aan de verjaringsstuitende handeling. 

Een bevel tot betalen stuit de verjaring. 

Het thans bestreden bevel d.d. 19 mei 2015 heeft betrekking op de dwangsommen die 
overeenstemmen met de zes maanden die het bevel voorafgaan, meer bepaald de periode van 20 
december 2014 tot 18 mei 2015 . .  

De dwangsommen zijn dan ook niet verjaard. 

IV.2. Herstel in de oorspronkelijke staat 

14. Mevrouw stelt dat zij aan het herstel in de oorspronkelijke staat heeft voldaan, meer 
bepaald was de chalet door brand vernield, werd het puin weggevoerd en werd het reliëf van de 
grond in zijn oorspronkelijke staat hersteld. 

Zij stelt dat zij daarna - op 6 juni 2005 - het perceel heeft verkocht. 

Volgens mevrouw werd het perceel dus reeds vóór de uitspraak van het hof en zelfs voor de 
zittingen waarop de zaak werd behandeld, meer bepaald op 16 en 23 oktober 2007, in zijn 
oorspronkelijke staat hersteld en verkocht. 

15. Het hof oordeelde evenwel als volgt in randnr. 38: 

"De beklaagden leggen geen kennisgeving aan de stedenbouwkundige inspecteur voor van de 
vrijwillige, al dan niet volledige, uitvoering van het gevorderde herstel. Er ligt geen proces-verbaal 
voor van vaststelling door de stedenbouwkundige inspecteur van vrijwillig herstel als bedoeld in 
artikel 152 DORO." 
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Mevrouw toont niet aan dat de hoofdveroordeling reeds uitgevoerd zou geweest zijn vóór 
de uitspraak van het hof op 20 november 2007. Meer zelfs, in de verkoopakte van 6 juni 2005 is 
uitdrukkelijk vermeld dat het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand niet het voorwerp 
heeft uitgemaakt van een proces-verbaal van vaststelling. 

In de verkoopakte d.d. 6 juni 2005 is melding gemaakt van de destijds hangende procedure voor het 
hof en is volgende verklaring van de verkoper (mevrouw ) opgenomen: 

"De verkoper verklaart dat de chalet die was opgericht op het hiervoor beschreven perceel, vernield is 
geweest in 2001 ten gevolge van een brand, dat het puin van de chalet werd verwijderd en dat het 
reliëf van de bodem werd hersteld; het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke toestand heeft 
evenwel niet het voorwerp uitgemaakt van een proces-verbaal van vaststelling overeenkomstig 
artikel 152 DORO. 
(".). 
Voor zoveel als nodig, verklaart de verkoper dat hij, op zijn kosten, alle gevolgen van de gerechtelijke 
procedure waarvan hiervoor sprake, zal dragen, in het bijzonder wat betreft het herstel van de plaats 
indien dit zou worden beschouwd als onvoldoende of niet conform. "1 

Het standpunt van mevrouw dat zij aan het herstel In de oorspronkelijke staat heeft voldaan 
vóór de uitspraak van het hof, kan dan ook niet worden bijgetreden. 

16. Het feit dat mevrouw op het ogenblik van de uitspraak van het hof geen eigenaar meer 
zou geweest zijn, verhindert niet dat de herstelmaatregel werd bevolen. Om wettig de 
herstelmaatregel te bevelen, is het immers niet vereist dat de (niet-vervolgde) eigenaar of mede
eigenaar in de zaak wordt opgeroepen. Een dergelijke herstelmaatregel wordt uitgesproken op de 
publieke herstelvordering als onderdeel van de strafvordering in ruime zin, raakt de openbare orde 
en heeft - zoals de strafvordering - noodzakelijk een gelding erga omnes (P. VANSANT, "Uitvoering 
van bestuurlijke en gerechtelijke herstelmaatregelen, in X" Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2018, 
Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2018, (880) 890). 

IV.3. Feiteliîkheden begaan door de nieuwe eigenaar 

17. Mevrouw stelt dat de nieuwe eigenaar enige maanden na de koop een aantal 
draineringswerken op het terrein heeft uitgevoerd. 

Zij stelt tevens dat de reliëfwijziging werd uitgevoerd door de nieuwe eigenaar en wijst op de 
aanwezigheid van een graafmachine op de foto gevoegd bij het proces-verbaal van de lokale politie 

d.d. 27 september 2005. Ook uit de verklaring van de heer leidt zij af dat de 
heer het reliëf heeft gewijzigd. 

1 Vrije vertaling van: "Le vendeur déclare que Je chalet qui avalt été érlgé sur Ie terrain prédécrlt a été détruit en deux mille 

un suite à un incendie, que les débris de ce chalet ont été évacués et que Ie re/Jef du sol a été rétabli; la remise en état des 

/Jeux n'a cependant pas fait l'objet d'un procès-verbal de constatatlon conformément à l'artlcle 152 du Décret du dix-huit 

mai mll neuf cent nonante-neuf portant organisation de l'aménagement du territoire en Réglon Flamande. 

(".). 
Pour autant que de besoln, Ie vendeur déclare qu'il assumera, à ses frais, toutes les suites de Ja procédure judicia/re dunt 
question ei-avant, notamment en ce qui concerne la remise en état des lleux si celle-cl devait être consldérée comme 

insufflsante ou non conforme." 
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Mevrouw verwijst tevens naar een proces-verbaal van vaststelling met bijhorende foto's 
d.d. 23 november 2009, dat op haar verzoek werd opgesteld door gerechtsdeurwaarder Hieruit 
leidt zij af dat er zich op het terrein niets meer bevindt en dat de nieuwe eigenaar een poort heeft 
geplaatst. De poort met slot is ook nog te zien op foto's die mevrouw bijbrengt en die 
volgens haar zijn genomen in 2017. 

18. Na de vaststelling van inbreuken op de wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening 
door de lokale politie werd de nieuwe eigenaar, de heer , verhoord. Deze 
verklaarde het volgende: 

"(".). In feite ben Ik eigenaar van dit perceel dat Ik begin dit jaar heb gekocht van mevrouw 

(".). 
Ik ben draineringswerken aan het uitvoeren op het terrein, meer bepaald graaf Ik een gracht om het 
water dat op een deel van mijn perceel blijft staan, te laten wegvloeien. Ik ben bezig een 
draineringsbuis in de grond te plaatsen en de aarde te nivelleren. U brengt me op de hoogte dat Ik 
deze werken niet mag verderzetten. De werken zijn gestopt, aangezien ik geen vergunning heb 
gevraagd om deze werken uit te voeren. (".). U brengt me eveneens op de hoogte van het feit dat ik 
het terrein moet herstel/en in de staat waarin ik het heb gekocht. (".). Ik heb het oppervlak van het 
terrein niet gewijzigd.(".)."' 

19. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR antwoordt hierop dat over het daderschap 
van de onderliggende stedenbouwkundige inbreuk niet meer kan gediscussieerd worden, omdat de 
inbreuk vaststaat krachtens het definitief arrest, waarbij mevrouw als dader werd 
veroordeeld. 

Bovendien wijst de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR erop dat de reliëfwijziging 
zoals vastgesteld in 1992 niet werd ongedaan gemaakt (zie: proces-verbaal van niet-uitvoering van 5 
april 2012) en dat de heer heeft verklaard dat hl] het oppervlak van het terrein niet 
heeft gewijzigd. 

20. Het behoort tot de bevoegdheid van de beslagrechter om na te gaan of de titel nog actueel of 
doeltreffend en uitvoerbaar Is, gelet op het feit dat zich een nieuwe, geen overmacht opleverende 
omstandigheid heeft voorgedaan. 

Hoewel de beslagrechter in de regel geen uitspraak kan doen over de zaak zelf en de rechten van de 
partijen die zijn vastgelegd in de titel waarvan de tenuitvoerlegging wordt gevorderd, niet kan 
wijzigen, is hij evenwel bevoegd om na te gaan of die titel nog geldig en derhalve uitvoerbaar Is. Op 
dat punt dient de rechter acht te slaan op het doel en de strekking van de veroordeling waarvan de 

2 Vrije vertaling van: "(".). En fait je suis proprlétaire de cette parcelle , que j'al acheté au début de J'année de mad. 

(".). 
Je suis en train de faire des travaux de drainage, à savoir, je creuse une tranchée afin de faire évacuer l'eau qui stogne sur 
une partie de ma porceJ/e. Je suis en train de mettre un tuyau de drainage dans Ie sol et de niveller la terre. Vous me mettez 
au courant que je ne peux plus continuer ce travoil. Les travoux sant arrêtés vu que je n'ai pas demondé d'autorisation pour 
effectuer ces travaux. (".). Vous me mettez éga/ement au courant que je dois remettre Ie terrain en état comme je /'ai 
acheté. (".).Je n'al pas modlflé la surf ace du terrain. (.")." 
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tenuitvoerlegging wordt gevorderd in de wetenschap dat die veroordeling niet verder mag gaan dan 
het bereiken van het ermee beoogde doel (Cass. C.07. 0282.F, 5 mei 2011, Arr. Cass. 2011, afl. 5, 
1143, cond. A. HENKES, Pas. 2011, afl. 5, 1 225, cond. A. HENKES en RABG 2011, afl. 17, 1226, noot R. 
VERBEKE). 

In het proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering van 5 april 2012 wordt vermeld dat werd 
vastgesteld dat de chalet werd verwijderd, maar dat de reliëfwijziging niet ongedaan werd gemaakt 
en dat derhalve het ongedaan maken van de reliëfwijziging nog diende te worden uitgevoerd. 

Mevrouw toont niet aan dat de reliëfwijziglng werd uitgevoerd door de nieuwe eigenaar. 
Uit het proces-verbaal van vaststelling van niet-uitvoering van 5 april 2012 wordt uitdrukkelijk 
vermeld dat de reliëfwijziging niet ongedaan werd gemaakt en is er geen sprake van een nieuwe of 
andere reliëfwijziging. 

Alvorens tot de invordering van de dwangsom over te gaan, diende de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR geen nieuwe vaststelling te doen. Op de veroordeelde rust 
immers de verplichting om de vrijwillige uitvoering van de gerechtelijk opgelegde maatregelen te 
melden. Zolang deze melding niet Is geschied, mag de hersteloverheid er bij de tenuitvoerlegging van 
de rechterlijke beslissing onder dwangsom van uitgaan dat het bevolen herstel nog niet, minstens 
niet integraal, Is uitgevoerd (P. VANSANT, "Uitvoering van bestuurlijke en gerechtelijke 
herstelmaatregelen, in X" Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2018, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 
2018, ( 880) 889). 

Het feit dat de nieuwe eigenaar het terrein heeft afgesloten en mevrouw dit niet kan 
betreden, belet niet dat zij het haar bevolen herstel dient uit te voeren en dat de nieuwe eigenaar dit 
herstel dient te gedogen. Bij arrest van 1 0  maart 2017 bevestigde het Hof van Cassatie dat de 
vordering tot herstel een zakelijk karakter heeft en dat dit tot gevolg heeft dat de derde-verkrijger, 
waarvan de akte van eigendomsoverdracht geen vaste datum heeft verkregen vóór het tijdstip van 
het instellen van de herstelvordering, de gevolgen moet ondergaan die uit het vonnis ten aanzien van 
de overdrager voortvloeien en dat hij bijgevolg de uitvoering ervan dient te gedogen zonder 
nochtans zelf het herstel te moeten verwezenlijken (Cass. C.14.0162.N, 1 0  maart 2017, www.cass.be, 
cand. c. VANDEWAL, TBO 2017, afl. 5-6, 504, cand. c. VANDEWAL, TROS 2017, afl. 85, 50, cand. c. 

VANDEWAL en T. Gem. 2017, afl. 3, 1 65, cand. c. VANDEWAL). 

Het hof besluit dan ook dat de titel nog actueel of doeltreffend en uitvoerbaar is. 

IV.4. Rechtsmisbruik 

21. Mevrouw is van oordeel dat de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR 
manifest te kwader trouw Is, om reden dat zijn houding tweeledig is: enerzijds stelt de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR dat mevrouw de begane inbreuken moet herstellen, 
anderzijds is het Agentschap voor Natuur en Bos bezig met een inkoopoperatie of kosteloze 
overdracht van alle percelen van het weekendverblijfpark waarin het kwestieuze perceel 
gelegen Is. 
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22. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR betwist dat er sprake zou zijn van 
rechtsmisbruik en stelt dat de dwangsom louter wordt aangewend als drukkingsmiddel om de 
bevolen herstelmaatregel uitgevoerd te zien. 

23. Mevrouw legt een schrijven van 2 december 2005 voor, dat door het Agentschap voor 
Natuur en Bos werd gericht aan de eigenaar van een ander perceel in het domein te 

. In deze brief wordt het volgende vermeld: 

"{ ... ). 

Het domein werd recent In een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw bevestigd in 
de bestemming natuurgebied. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos wenst het terrein te verwerven om het in een toestand te 
brengen die in overeenstemming is met de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan 
{natuurgebied). Dit houdt onder meer de afbraak in van alle constructies op deze site. 

Mogelijk gaf u in de loop van het jaar 2014 reeds uw intentie te kennen het terrein kosteloos te willen 
overdragen aan de gemeente. 

Aangezien het thans de bedoeling is dat het Agentschap voor Natuur en Bos de percelen verwerft en 
niet langer de gemeente, willen wij u vragen of u bereid bent uw perceel kosteloos over te dragen aan 
het Agentschap. Het Agentschap zal in ruil de Illegale constructies op het terrein laten afbreken. 
Op deze wijze worden u de kosten van afbraak en van een eventuele gerechtelijke procedure door het 
agentschap Bouwinspectie bespaard. 
Indien u de illegale constructies zelf afbreekt en de afbraakmaterialen van het terrein verwijdert is 
het Agentschap bereid het perceel aan te kopen aan de waarde van een grond gelegen in 
natuurgebied {onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de bevoegde minister}. 

{".). 

Indien u bereid bent het goed kosteloos over te dragen, wordt u gevraagd bijgaand formulier, 
behoorlijk ingevuld en ondertekend door alle eigenaars/vruchtgebruikers, uiterlijk binnen twee 
maanden te bezorgen aan het agentschap voor Natuur en Bos op bovenvermeld adres." 

Mevrouw legt tevens een schrijven voor van de gemeente 
waarin de gemeente aan de eigenaars van de percelen op de site 
schenken aan de gemeente. 

d.d. 4 april 2014, 
vroeg om hun perceel te 

24. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR betwist niet dat de eigenaars van de 
percelen van het weekendverblijfpark waarin het kwestieuze perceel gelegen is, brieven 
met voormelde inhoud hebben ontvangen, waaruit de intenties van de gemeente en het Agentschap 
voor Natuur en Bos blijken. 

In die omstandigheden is het kennelijk onredelijk om een dwangsom van € 56.520,00 te vorderen 
van mevrouw de vorige eigenaar van het perceel, voor de periode van 20 december 2014 
tot 18 mei 2015, waarin de gemeente en/of het Agentschap voor Natuur en Bos bezig 
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waren met de schenking of de kosteloze overdracht van de percelen. Bovendien moet worden 
opgemerkt dat de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR ruim drie jaar heeft stilgezeten 
alvorens opnieuw een bevel tot betalen te hebben laten betekenen. 

Het verzet van mevrouw is bijgevolg gegrond. 

IV.5. Rechtsplegingsvergoeding 

25. De vordering van mevrouw betreft een niet In geld waardeerbare vordering. 

Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding bedraagt € 1. 3 20,00 (in eerste aanleg) en € 
1.440,00 (in hoger beroep) (art. 3 Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief 
van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1 022 Ger. W. en tot vaststelling van de datum van 
inwerkingtreding van de artikelen 1tot 13 van de wet van 21 april 2007, B.S. 9 november 2007). 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF 

Gelet op de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; 

Rechtsprekende op tegenspraak; 

Verklaart het hoger beroep van mevrouw ontvankelijk en gegrond; 

Hervormt het bestreden vonnis en opnieuw recht doende, 

Verklaart het verzet van mevrouw tegen het bevel tot betaling van 
dwangsommen, betekend op 19 mei 2015, ontvankelijk en gegrond; 

Zegt voor recht dat geen enkele betaling van dwangsommen of andere sommen verschuldigd 
is; 

Veroordeelt de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR tot de kosten van beide 
aanleggen, in hoofde van mevrouw als volgt begroot: 

kosten van dagvaarding: P.M. 
rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg:€ 1. 3 20,00 
rolrecht hoger beroep: P.M. 
rechtsplegingsvergoedlng hoger beroep: € 1.440,00 
en in hoofde van de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR niet begroot, daar ze 

ten zijne laste blijven. 
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Dit arrest werd uitgesproken in de openbare zitting van 14 november 201 8 door 

K. PITEUS Raadsheer 

B. HEYMANS Griffier 

B. HEYMANS �US 




