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Het hof van beroep te Gent, tiende correctionele kamer, heeft het 
volgende arrest uitgesproken in de zaak: 

Hw;mth•ç•im 1nsm1n11aa.. 
lf1mynnfpQ!JIP'll'IE..: 

not. BG.66.97 .468/98 van het Openbaar Ministerie en van: 

de Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur, bevoegd voor de 
provincie West�Vlaanderen, met kantoren te 8000 Brugge, 
Werkhuisstraat 9, 

eiser tot herstet. 

tegen: 

1. Nr. 8J3 
hotelhouder-restaurateur. geboren te 
wonende te 

2. Nr. BJ.� 

beklaagden, 

verdacht van= 

en met zetel te 

de eerste en de tweede: 

met 

op 

ondernemingsnummer 

Als daders, ofwel om het wanbedrijf hieronder omschreven. te hebben 
uitgevoerd, ofwel om aan de uitvoering rechtstreeks te hebben 
medegewerkt, ofwel om door enige daad, tot de uitvoering ervan 
zodanige hulp te hebben verleend dat, zonder hun bijstand. het 
wanbedrijf niet had kunnen worden gepleegd, ofwel om door giften, 
beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige 
kuiperijen of arglistigheden, rechtstreeks het misdrijf te hebben uitgelokt: 

A. Bij inbreuk op de artikelen 42, § 1·1°, 66 (1°, 2° en 5° lid) en 68 van 
het decreet betreffende de ruimteHjke ordening. gecoördineerd op 22 



HOF VAN BBROBP GBNT, tiende kamer, 11ot. 144110 
derde blact/ c». 

Pogina 2 van 18 J{j1 

oktober 1996 (B.S. 15 maart 1997), door het uitvoeren van werken, het 
in stand houden eNan, door het verkavelen van grondeigendom of hoe 
dan ook, inbreuk te hebben gemaakt op de voorschriften der bijzondere 
plannen van aanleg, op de bepalingen van de titels Il en 111 of op die van 
de verordeningen vastgesteld ter uitvoering van titel 111 en van het eerste 
hoofdstuk van titel IV van voonnelde wet, door namelijk zonder 
voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van .het college 
van burgemeester en schepenen te hebben gebouwd, een grond 
gebruikt voor het plaatsen van n (sic) of meer vaste inrichtingen, te 
hebben afgebroken, herbouwd of een bestaande woning te hebben 
verbouwd (instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd), in 
casu: 

1. door op het terrein gelegen te 
kadaster gekend onder 
eigendom toebehorende aan 
1991, ondernemingsnummer , 

·, 

• ten 
in 

opgericht op 17 december 
met zetel te , 

werken en handelingen uitgevoerd zonder bouwvergunning voor wat 

betreft: 

- aanleggen van een verhard terras, terrasmuren. tuinpaden en muurtjes, 
een petanquebaan en een vijver; 
- plaatsen van een afsluiting in geplastificeerd metaal; 
- plaatsen van een metalen sierbrug en diverse speelpfeintoestellen in 
hout en plastiek; 
- aanleggen van diverse niveauverschillen; 
- bouwen van een berging en aanbouwen van een afdak voor 

houtopslag; 
- bouWen van een bijgebouw met watennolenrad; 

in strijd met de op 7 augustus 1997 verteende bouwvergunning, voor wat 
betreft: 

- zijgevel rechts: er is een buitentrap geplaatst, diverse ramen en deuren 
werden gewijzigd; 
bijhorend werden 2 dakvlakvensters geplaatst en zijn er twee volumes 

aangebouwd in hout (afgewerkt met pannen); de achterste schoorsteen 
is verplaatst; 
- achtergevel: uitbreiding in metselwerk afgewerkt met lessenaarsdak; 

te 
· op niet nader te bepalen data in de periode gaande van eind 

1997, begin 1998 tot 30 aprU 2000; 

2. en de sub 1 hierboven omschreven toestand in stand gehouden te 
hebben: 

te 
2000· '. 

in de periode gaande van begin 1998 tot en met 30 april 

De feiten onder de tenlastelegging 1 en 2 thans strafbaar 
overeenkomstig de artikelen 1, 2, 99, § 1-1°, 146--1°, 147, 148. 149 en 
204 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening 
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van 18 mei 1999 (B.S. 8 juni 1999), zoals gewijzigd bij decreten van 28 
september 1999 (8.S. 30 september 1999), 26 april 2000 (B.S. 29 april 
2000), 13 juli 2001 (8.S. 3 augustus 2001), 8 maart 2002 (B.S. 23 maart 

2002) en 4 juni 2003 (BS. 22 augustus 2003}. 

B. Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 99, § 1-1° (en§ 3), 146-1°, 147, 148, 
149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening van 18 mei 1999 (B.S. 8 juni. 1999) zoals gewijzigd bij decreten 
van 28 september 1999 (B.S. 30 september 1999), 26 april 2000 (B.S. 
29 april 2000), 13 juli 2001 (B.S. 3 augustus 2001 ), 8 maart 2002 (B.S. 
23 maart 2002) en 4 juni 2003 (B.S. 22 augustus 2003), de bij artikel 99, 

§ 1-1° bepaalde handelingen, werken of wijzigingen zonder 
voorafgaande vergunning te hebben uitgevoerd, voortgezet of ln stand 
gehouden, door namelijk zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning te hebben gebouwd, op een grond één of meer vaste 
inrichtingen te hebben geplaatst, een bestaande vaste inrichting of 
bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, verbouwd of 
uitgebreid, met uitzondering van instandhoudings-of onderhoudswerken, 
in casu: 

door op het terrein omschreven onder de tenlastelegging A.1 
door de instandhouding van de onder A.1 omschreven toestand 

te in de periode gaande van 1 mei 2000 tot de uitvaardiging van 
het bevel tot dagvaarding zijnde 23 maart 2004. 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 8 juni 
2010, 1s• kamer, werd op tegenspraak.als volgt beslist: 

In hoófde van de eerste beklaagde 

Verklaart de feiten sub A1. A2. en B bewezen en veroordeelt de 
gedaagde bij eenvoudige schuldigverklarfng. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vergoeding 
van 25,00 euro( . . •  ). 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot de helft van de kosten van het 
geding, in totaal begroot op 63, 15 euro. 

In hoofde van de tweede gedaagde 

Verklaart de strafvordering wat betreft de feiten sub A1 onontvankelijk. 

VerkléJart de feiten sub A2. en B bewezen en veroordeelt de gedaagde bij 
eenvoudige schuldigverklaring. 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vergoeding 
van 25,00 euro( .. . ). 

Verwijst deze veroordeelde tevens tot de helft van de kosten van het 
geding. in totaal begroot op 63, 15 euro. 
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Verklaart de herstelvordering nietig. 

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

- 21 juni 2010 door de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur; 
- 23 juni 201 o door het openbaar ministerie. 

* * 

1. Het hof hoorde op de openbare terechtzitting van 3 maart 2011 in het 
Nederlands: 

de beklaagden in hun middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester Antoon Lust, advocaat te Assebroek, 

het openbaar ministerie In zijn vordering bij monde van de heer Jan De 
Clercq, substituut-procureur-generaal, 

eiser tot herstel in zijn middelen, vertegenwoordigd door meester Nick 
De Wint voor meester Bart Bronders. beiden advocaat te Oostende. 

2.1. Terecht merken de beklaagden op dat uit het proces-verbaal van 26 
mei 1998 blijkt dat de handelingen en werken waarop de telastlegging 
A.1 betrekking heeft dan waren uitgevoerd. Zij vestigen er de aandacht 
op dat een rechtspersoon slechts strafrechtelijk verantwoordelijk kan 
worden gesteld vanaf de inwerkingtreding op 3 juli 1999 (sic; lees: 2 juli 
1999) van art. 2 van de wet van 4 mei 1999 tot invoering van de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen waarbij art. 5 
Sw. werd (her)ingevoerd. Het hof verbetert de kwalificatie van de te last 
gelegde feiten als volgt 

"te 

A.1. 

De eerste: 

op niet nader te bepalen data In de periode vanaf einde 1997 tot en met 
25mei1998, 

Bij inbreuk op artikel 42, § 1-1° en 2°, strafbaar gesteld door de artikelen 
66 (1°, 2° en 5° lid) en 68 van het decreet betreffende de ruimtelijke 
ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 (B.S. 15 maart.1997), door 
het uitvoeren van werken. het In stand houden ervan, door het 
verkavelen van grondeigendom of hoe dan ook, inbreuk te hebben 
gemaakt op de voorschriften der bijzondere plannen van aanleg, op de 
bepalingen van de titels tl en /Il of op die van de verordeningen 
vastgesteld ter uitvoering van titel Il/ en van het eerste hoofdstuk van titel 
IV van voormelde wet, door namelijk zonder voorafgaande schriftelijke 
en uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en 
schepenen: 
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:, ten kadaster 
In 

eigendom toebehorende aan 
ondernemingsnummer 

� opgericht op 
. met zetel te 

a. te hebben gebouwd, een grond gebruikt voor het plaatsen van een of 
meer vaste Inrichtingen, te hebben afgebroken, herbouwd of een 
bestaande woning te hebben verbouwd (lnstandhoudings- of 
onderhoudswerken uitgezonderd), in casu: 

door werken en handelingen te hebben uitgevoerd, 

(1) zonder bouwvergunning voor wat betreft: 

- aanleggen van een verhard ten-as, terrasmuren, tuinpaden en muurljes, 
een petanquebaan; 
- plaatsen van een afsluiting in geplastificeerd metaal; 
- plaatsen van een metalen sierbrug en diverse speelpleintoestellen in 
hout en plastiek; 
- bouwen van een berging en aanbouwen van een afdak voor 
houtopslag; 
- bouwen van een bijgebouw met walermolenrad; 

(2) in strijd met de op 7 augustus 1997 verleende bouwvergunning, voor 
wat betreft: 

- plaatsen van een buitentrap geplaatst en wijzigen van diverse ramen 
en deuren in de zijgevel rechts; 
- plaatsen van 2 bijkomende dakvlakvensters geplaatst en aanbouwen 
van twee volumes in hout (afgewerkt met pannen); verplaatsen van 
achterste schoorsteen; 
- bouwen uitbreiding In metselwerk afgewerkt met lessenaarsdak aan de 
achtergevel; 

b. het reliëf van de bodem aanmerkelijk te hebben gewijzigd, in casu: 

door het aanleggen van diverse niveauverschillen en van een vijver, 
' 

A.2. 

de ee;ste: vanaf voormelde niet nader te bepalen data tot en met 30 april 
2000. 

de tweede: vanaf 2 juli 1999 tot en met 30 april 2000, 

a. de sub A. 1.a omschreven toestand in stand gehouden te hebben: 

b .. de sub A.1.b omschreven toestand in stand te hebben gehouden, 

B. 

de eerste en de tweede vanaf 1 mei 2000 tot 22 maart 2004: 
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s. de ·sub A.1.a omschreven toestand in stand te hebben gehouden, 

b. de sub A. 1b omschreven toestand in stand te hebben gehouden." 

2.2. De aldus verbeterde telastleggingen hebben betrekking op dezelfde 
feitelijke gedragingen als deze die er in de oorspronkelijke dagvaarding 
aan ten grondslag liggen. 
Partijen hebben er tegenspraak over gevoerd. 
Telkens hierna sprake is van de telastleggingen A.1 ,  A.2 en B betreft het 
deze telastleggingen zoals hiervoor in randnummer 2.1 verbeterd. 

3. De telastleggingen betreffen voor het overige voor de eerste 
beklaagde het uitvoeren van werken zonder of in strijd met een 
vergunning en het daarop aansluitend in stand houden van dezelfde 
werken en voor de tweede beklaagde het in stand houden van dezelfde 
werken. Ten onrechte gaan de beklaagden er van uit dat geen eenheid 
van misdadig opzet in de zin van art. 65 Sw. zou kunnen bestaan voor 
onopzettelijke misdrijven; het ene opzet is het andere niet. Voor zover 
bewezen gaat het overigens niet om misdrijven uit onachtzaamheid 
gepleègd. 
Voor zover bewezen komen de telastleggingen voor elke beklaagde dan 
ook wel degelijk voort uit een zelfde opzet en zijn zij in die zin door één 
feit. namelijk een complexe gedraging. opgeleverd. De termijn van de 
verjaring van de strafvordering neemt een aanvang op de datum van het 
laatste feit, dit is voor de beide beklaagden 22 maart 2004. De 
veljaringstennijn werd gestuit door de beslissing van de eerste rechter 
van 17 maart 2009 waarbij de zaak voor behandeling werd uitgesteld 
naar de terechtzitting van 1 5  december 2009; sinds 1 7  maart 2009 is 
minder dan 5 jaar verstreken, zodat de strafvordering niet vervallen is 

door verjaring. 

4.1 .  De beklaagden voeren terecht aan dat de behandeling van de zaak 
buitensporige vertraging heeft opgelopen, waardoor de redelijke termijn, 
bedoeld In art. 6.1 EVRM is overschreden. De veel te lange duur die 
verstreek vanaf de Inleiding van de zaak voor de eerste rechter tot het 
tijdstip waarop de eerste rechter de zaak effectief behandelde komt voor 
rekening van de beklaagden, die stelselmatig uitstel van de behandeling 
van de zaak vroegen. Dit neemt niet weg dat de redelijke termijn is 
geschonden. Er is immers een niet te verantwoorden jarenlange termijn 
van zowat 6 jaar verstreken tussen 26 mei 1 998, tijdstip waarop het 
aanvankelijk proces.verbaal werd opgesteld, en 23 maart 2004, datum 
van het bevel tot dagvaarden voor de eerste ·rechter. Deze vaststelling 
dringt zich op, zelfs al is het zo dat de houding van het handhavend 
bestuur en de gerechtelijke overheid een tijdlang was ingegeven door 
een verantwoold streven naar regularisatie en minnelijke afdoening in 
het voordeel van de beklaagden. 

4.2. Krachtens art. 1 3  EVRM hebben de beklaagden dan ook recht op 
een daadwerkelijke rechtshulp . voor het hof, dat een passend 
rechtsherstel moet bieden. 

Geen enkele verdragrechtelijke of wettelijke bepaling stelt dat 
overschrijding van de redelijke termijn bedoeld in art. 6.1 EVRM 
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noodzakeUjk de niet-ontvankelijkheid, de niet-toelaatbaarheid of het 
verval van de strafvordering voor gevolg heeft. 

Krachtens art. 21ter V.T.Sv. kan de rechter als rechtsherstel een straf 
onder het minimum uitspreken of zich beperken tot het eenvoudig 
schuldigverklaren, maar deze bepaling sluit een meer beperkt dan wel 
verdergaand rechtsherstel in dit stadium van de procedure niet ult. 

4.3. Geen enkele verdragrechtelijke of wettelijke bepaling staat er aan in 
de weg dat het hof rekening houdt met de vaststelling dat niet blijkt dat 
door het grote tijdsverloop de situatie wat betreft de bewijslevering 
nadeliger zou zijn geworden voor de beklaagden. 
Voor zover bewezen, brengen de aard en de ernst van de 
telastleggingen, die rechtstreeks een door de Grondwet gewaarborgd 
grondrecht, meer bepaald de bescherming van een gezond leefmilieu, 
waartoe de ruimtelijke ordening behoort, betreffen, mee dat, ondanks het 
onvera'ntwoord lang aanslepen van de zaak, niet alleen de vaststelHng 
van de schuld nog noodzakelijk Is. maar dat tevens een bestraffing 
maatschappelijk volkomen verantwoord blijft. 

Als passend rechtsherstel zal het hof, in de mate dat de telastleggingen 
bewezen zijn, bij het bepalen van de strafmaat terdege in het voordeel 
van de beklaagden rekening houden met het te grote tijdsverloop tussen 
het tijdstip van de feiten en dat van de bestraffing. 

5. Bij decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvuRing van het 
ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid werden 
onder meer de artikelen 99 en 146 Stedenbouwdecreet gewijzigd (B.S. 
15 mei 2009). Krachtens artikel 112 van het decreet is dit in werking 
getreden op 1 september 2009. 

In uitvoering van artik�l 110 van het aanpassings. en aanvullingsdecreet 
werd�n de diverse wijzigingen aan het Stedenbouwdecreet 1999 
gecoördineerd bij besluit van de Vlaamse regering van 15 mei 2009 
houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening 
(B.S. ·20 augustus 2009). Deze coördinatie draagt als opschrift: "Vlaamse 
Cod�x Ruimtelijke Ordening" (hierna VCRO genoemd). Dit 
gecoördineerde decreet is Jn werking getreden op 1 september 2009. 

De in de telastlegging A.1 te last gelegde werken en handelingen maken 
sinds 1 september 2009 een inbreuk uit op artikel 4.2.1.1 g .a, b en c, en 
4°, S1rafbaar gesteld door de artikelen 6.1.1, eerste lid, 1° en 6.1.3 
VCRO. 
Met betrekking tot het onder A.2 en B te last gelegde in stand houden is 
het zo dat het sinds 1 september 2009 strafbaar wordt gesteld door de 
artikelen 6.1.1, eerste lid, 111 en 3°, 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.41 VCRO. 
Art. 6.1.1, 3g lid VCRO bepaalt dat het misdrijf van in stand houden van 
inbreuken bedoeld In het eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7° nog slechts 
strafbf:lar is voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het 
strijdige gebruik gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden. 
Ingevolge art. 2 lid 2 Sw. dient van deze mildere strafwet ter zake 
toepassing te worden gemaakt. 

· 

Het te last gelegde in stand houden is in casu nog steeds strafbaar. De 
handelingen en werken zijn immers volgens het gewestplan 
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gelegen in parkgebied, ruimtelijk kwetsbaar gebied in de zin van 
art.6.1.1, 3° lid VCRO (art.1.1.2, 10°, a. 11 VCRO). 

6.1. Het blijkt niet dat het aanleggen van diverse niveauverschillen en 
een vijver een aanmerkelijke wijziging van het reliëf van de bodem heeft 
meegebracht. 
Het is niet aangetoond dat de aard en de functie van het terrein door het 
aanleggen van een vijver en diverse niveauverschillen werd gewijzigd. 
De aanwezigheid van een vijver en van niveauverschillen, al dan niet 
kunstmatig tot stand gebnicht, is in parkgebied hefemaal niet 
uitzonderlijk. 

i 
De eerste beklaagde dient te worden vrijgesproken voor de 
telastleggingen A.1.b, A.2.b en B.b. De tweede beklaagde dient te 
worden vrijgesproken \toor de telastlegging A.2.b en B.b. 

6.2. Door de gegevens van het opsporingsonderzoek en het onderzoek 
op de terechtzitting van het hof zijn de telastleggingen A.1.a, A.2.a en 
B.a in hoofde van de eerste beklaagde naar eis van recht bewezen. De 
telastleggingen A.2.a en B.a zijn in hoofde van de tweede beklaagde 
bewezen. 
Op geen enkel ogenblik tot en met 22 maart 2004 beschikten de 
beklaagden over een niet geschorste vergunning voor de uitgevoerde en 
in stand gehouden werken uitgevoerd zonder vergunning (wat ook het 
geval is voor werken uitgevoerd in strijd met de vergunning). 

6.3. De decreten bevatten geen aanduiding van het moreel element, 
zodat het bewust en vrijwillig handelen volstaat. Dat van dit laatste 
sprake is wordt verondersteld bij het plegen van de materiële handeling. 
die als de uiting van de vrije en bewuste wil van de beklaagden moet 
worden aangezien, nu zJj het bestaan van een schulduitsluitingsgrond, 
zoals· overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een 
rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig 
maakt. Zo was het bekomen van een kapvergunning voor een reeks 
bomen helemaal niet van aard onoverwinnelijke dwaling mee te brengen 
in verband met de vergunningsplicht van de uitgevoerde werken en de 
verplichting zich aan de verleende bouwvergunning te houden. 
De beklaagden handelden in strijd met wat een nonnaal zorgwldige en 
vooruitziende persoon. geplaatst In dezelfde feitelijke omstandigheden, 
zou hebben gedaan. 

6.4. Terecht wordt niet betwist dat de tweede beklaagde handelde door 
het persoonlijk toedoen van de eerste beklaagde. 
De tweede beklaagde is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de in haren 
hoofde bewezen misdrijven, die een rechtstreeks verband hebben met 
de wàameming van haar belangen en, naar bUjkt uit de concrete 
omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Cumulatie in de 
vervolging en veroordeftng van de belde beklaagden 1s mogelijk nu de 
geîdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft 
gepleegd. 

7.1. Een veroordeling tot een geldboete, zoals hierna bepaald, zal geen 
maatschappelijke declassering van de beklaagden meebrengen en geen 
reclassering in het gedrang brengen. Het hof gaat daarom niet in op de· 
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in ondergeschikte orde gestelde vraag tot opschorting van de uitspraak 
van de veroordeling. 

7 .2. Voor elke beklaagde geldt dat de feiten die aan de bewezen 
verklaarde telastleggingen ten grondslag liggen de uiting zijn van een 
zelfde misdadig opzet en slechts één misdrijf uitmaken, zodat ingevolge 
art. 65 Sw. voor deze samen slechts één straf dient te worden opgelegd. 
De straf thans bepaald voor de bewezen misdrijven is dezelfde als die 
welke ten tijde van de misdrijven was bepaald. 

De beide beklaagden hebben wetens en willens een manifest 
wederrechtelijke toestand tot stand gebracht en jarenlang in stand 
gehouden. Het belang van de gemeenschap bij de naleving van de 
voorschriften die een goede ruimtelijke ordening beogen, hebben zij in 
schaars parkgebied totaal ondergeschikt gemaakt aan hun persoonlijke 
belangen. In het voordeel van de beklaagden houdt het hof rekening met 
de afwezigheid van vroegere veroordelingen. 
Slechts een geldboete van € 1 000 voor de eerste beklaagde en van 
€ 2000 voor de tweede beklaagde, teJkens te venneerderen met de 
opdeciemen, zou daarom een passende bestraffing uitmaken. 
noodzakelijk om de beklaagden te doen inzien dat zij zich in de toekomst 
aan de decretale voorschriften ter zake dienen te houden. 
Als rechtsherstel voor het overschrijden van de redelijke termijn worden 
de onderscheiden geldboetes beperkt zoals hiema bepaald. 

7.3. De bewezen misdrijven we rden gepleegd deels vóór. deels na 1 
maart 2004, zodat elke geldboete. uitgedrukt in euro, met 45 
opdediemen moet ·worden verhoogd overeenkomstig artikel 5 van het 
decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de 
invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving (B.S. 28 december 
2001) en artikel 4, lid 1 van de Wet van 26 juni 2000 betreffende de 
invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op 
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (8.5. 29 juli 
2000), beide in werking getreden op 1 januari 2002. 

De beklaagden dienen als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf 
te worden verplicht tot het betalen van de bijdrage tot financiering van 
het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders van € 25, venneerderd met 
45 opdeciemen tot E 137,50. 

Bij arrest nr. 188.928 van de Raad van State van 17 december 2008 
(B.S. 2 februari 2009) werd het K.B. van 27 april 2007 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken vernietigd, 
zodat de bepalingen van het K.B. van 28 december 1950 houdende 
algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken, zoals gewijzigd 
door de artikelen 1 en 2 van het K.B. van 11 december 2001 betreffende 
de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie. van 
toepassing blijven. Krachtens art. 91, 2° lid en 148 van het K.B. van 28 
december 1950 bedraagt de vaste vergoeding thans (na Indexatie) 
€ 31,28. 

8.1. Bij brief van 25 oktober 2002 heeft de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur bij het parket de herstelvordering ingeleid. 
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Deze vordering is gesteund op art. 149 Stedenbouwdecreet 1999, thans 
artikel 6.1.41 VCRO. 
Zij strekt tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, wat 
volgens de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur impliceert (1) het 
u.itvoeren van werken aan het gebouw conform de op 7 augustus 1997 
afgete,verde bouwvergunning, (2) het slopen van alle opgerichte 
constructies inclusief de funderingen en aangebrachte nutsfeidingen, (3) 
het herstellen van het maaiveld tot op het oorspronkelijk niveau met 
teelaarde en ( 4} het verwijderen van het terrein van alle gesloopte en 
afgegraven materiaal. Onderdeel ( 1) is  eerder te omschrijven als de 
uitvoering van aanpassingswerken, maar hierna wordt de vordering in 
haar geheel kortheidshalve aangeduid als vordering tot herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand, zoals de partijen doen. 

Onderdeel ( 1) betreft de werken uitgevoerd in strijd met de vergunning 
nader vermeld in de telastlegging A.1.a en onderdeel (2) betreft de 
zonder vergunning opgerichte constructies, nader venneld in de 
telastlegging A.1.a" Onderdeel (3) betreft klaarblijkel.ijk de vijver en de 
niveauverschillen. 

De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert tevens de 
verbeurte van een dwangsom. 

8.2. Oe beklaagden vragen de behandeling van de herstelvordering 
onbepaald uit te stellen. Zij velWijzen vooreerst naar het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan op grond waarvan planningsinitiatieven moeten 
genomen worden m.b.t. zonevreemde constructies op het grondgebied 
van de gemeente en over de · in haar geheel, waarvan het 
goed waarop het misdrijf werd gepleegd deel uit maakt. Verder oordelen 
zij dat moet gewacht worden op de uitspraak van de Raad van State 
over hun annulatieberoep tegen de weigering . van een 
regularisatievergunning door de bevoegde Vlaamse minister bij besluit 
van 3 september 2008. 

Een goede rechtsbedeling verzet .zich tegen het gevraagde onbepaald 
uitstel om meerdere redenen: 

- het hof dient te oordelen op basis van de thans geldende bepalingen, 
onder· meer met betrekking tot de planbestemming van het goed waarop 
de wederrechtelijk uitgevoerde en in stand gehouden werken werden tot 
stand ,gebracht; 
- al was het maar omdat onbeperkt in aantal en in tijd 
regularisatievergunningen kunnen worden gevraagd, is het niet zo dat de 
behandeling van de herstelvordering zou moeten worden uitgesteld tot 
zolang over een dergelijke vraag niet zou zijn beslist; 
- de beklaagden maken niet aamemelijk dat binnen afzienbare tijd een 
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal meebrengen dat de 
handelingen en constructies voor een regularisatievergunning in 
aanmerking komen; dit vloeit meer bepaald niet voor uit het feit dat de 
aanweZige horeca verder zou kunnen ontwikkelen; 

hef gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is geen bodem
bestemmingsplan; de bestemming van het goed volgens het gewestplan 
blijft zowel voor de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur als het hof 
het beoordelingscriterium om uit te maken of het goed al dan niet 
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gelegen is in parkgebied en de rechtsgrond voor het herstel; het is niet 
omdat een herstelvordering van deze visie uitgaat dat zij in ieder geval 
kennelijk onredelijk of anderszins in strijd met de wet zou zijn; 
- een eventuele inwilliging door de Raad van State van het 
annulatieberoep zal niet meebrengen dat de beklaagden over een niet 
gesch�rste regularisatievergunning zullen beschikken; 
- bij de beoordeling van de wettigheid van de herstelvordering moet het 
hof overigens rekening houden met aangetoonde wijZigingen in de 
plaatselijke fetteHjke toestand of in de omstandigheden van de ruimtelijke 
ordening. zoals de wijzigingen in de pfannen van aanleg; bovendien 
dient het hof te onderzoeken of het gunstig gevolg van de 
herstelmaatregel die op zich een toegelaten beperking van het eigen
dom�cht uitmaakt, evenredig is tot de rast die er voor de beklaagden 
uit voortvloeit. 

Geen van de ingeroepen internationale of nationale bepalingen, noch de 
logica, verplicht het hof anders te oordelen. 

Het hof acht een plaatsbezoek niet nodig noch nuttig. 

8.3. De beklaagden, daarin gevolgd door de eerste rechter. stellen ten 
onrec;hte dat de herstelvordering onwettig Is omdat zij in strijd zou zijn 
met de taalwet. 
Deze zienswijze steunt op het feit dat de brief van 5 augustus 2004 aan 
het parket. waarin de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur bevestigt 
"dat de ingestelde herstelvordering behouden blijft", een drietal 
Franstalige citaten bevat. 
De herstelvordering werd wat de voorschriften van de taalwetgeving 
betreft, regelmatig ingeleid bij het parket bij brief van 25 oktober 2002; dit 
wordt terecht niet betwist. De brief van 9 december 2005 van de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur aan het parket. waarin 
andermaal de gevorderde herstelmaatregel wordt gehandhaafd, bevat 
·geen vermelding in een andere taal dan het Nederlands. 
De Franstalige citaten in de brief van 5 augustus 2004 zijn slechts een 
illustratie van de in het Nederlands weergegeven visie van de. gewestelijk 
stedenbouwkundig Inspecteur met betrekking tot de gevolgen voor het 
hof van een arrest van het Arbitragehof van 22 juli 2004; de in het 
Nederlands uitgedrukte visie van de gewestelijk stedenbouwkundig 
vonnt' de weergave van de zakelijke inhoud van de citaten. 
Voor zover de brief van 5 augustus 2004 omwille van de handhaving van 
de herstelvordering als akte van rechtspleging zou te beschouwen zijn, 
bevat zij overigens alle venneldingen nodig voor de geldigheid ervan in 
het N�el1ands. 
Tenslotte is het zo dat. zelfs al wordt de brief In strijd met de 
taalwetgeving geacht. het hof niettemin uitspraak dient te doen over de 
op 25 oktober 2002 geldig ingeleide en bij brief van 9 december 2005 
gehandhaafde herstelvordering. 

8.4. De herstelvordering kan niet worden ingewilligd voor zover zij 
betrekking heeft op de vijver en de diverse niveauwijzigingen, gelet op 
de vrijspraak voor de telastleggingen In de mate dat zij er betrekking op 
heb�n. 
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8.5. De hierna vermelde overwegingen in verband met de 
herstelvordering. betreffen dan ook nog slechts de herstelvordering voor 
zover zij geen betrekking heeft op de vijver en de niveauve�hillen. 

8.6. De herstelvordering werd voor de rechter ingeleid op een ogenblik 
dat de vereiste van een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid (thans Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid), ingevoerd 
ingevolge de wijziging van art.149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999 door 
artikel 8 van het decreet van 4 juni 2003, nog niet bestond. Krachtens 
art. 7� 7.3 VCRO kan het hof deze vordering die nog n1et aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid of de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid is voorgelegd, alsnog voor advies voorleggen aan de 
Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 
Het hof acht het in de gegeven omstandigheden echter niet noodzakelijk 
noch opportuun om de vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur alsnog voor advies aan de Hoge Raad voor het 
Handhavingsbeleid voor te leggen. 

8.7. De beklaagden vragen het hof de volgende prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof: 

"Schendt art. 6.1.41., § 1, 1°.a .• VCRO d.d. 15 mei 2009 de art. 10, 11, 
13 en 16 van de grondwet, in samenhang gelezen met ar.; 1, art. 6.1. en 
art. 13 van het EVRM en art. 1 van het Eerste Aanvullend Protocol op 
het EVRM omdat het de gewestelijke stedenbouwkundige inspectie, 
resp. het college van burgemeester en schepenen verplicht een 
afbraakvordering te nemen wanneer de werken of handelingen werden 
uitgevoerd in strijd met de planbestemming, onverschillig de impact 
daarvan op de goede ruimtelijke ordening, en alzo aan de categorie van 
burgers die zulke werken of handelingen hebben gesteld de mogelijkheid 
ontzegt om in aanmerking te komen voor een meerwaardevordering en 
de evenredigheid en de proportionaliteit van de afbraakvordering voor de 
rechter te bestrijden?n. 

Het hof stelt de vraag niet omdat de ingeroepen schending klaarblijkelijk 
niet bestaat (art. 26, § 2, tweede lid Bijzondere Wet op het Grondwettelijk 
Hof). 

Art. 6.1.41, § 1 VCRO bepaalt: "Naast de straf kan de rechtbank bevelen 
de plaats in de oorspronkelüke toestand te herstellen of het strijdige 
gebruik te staken, en J of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en I 
of een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door 
het misdrijf heeft verkregen ( ... ) De herstelvordering wordt ingesteld met 
inachtneming van volgende regelen: 

1° voor misdrijven die bestaan, of ondermeer bestaan, uit het verrichten 
van handelingen in strijd met een stakingsbevel of in strijd met de 
stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het gebied 
toegelaten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige wijze is 
afgeweken, wordt gevorderd: 

a) hetzij de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik, 
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b) hetzij, zo dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te 
hersteHen, de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken; 

2° voor andere misdrijven dan deze1 vermeld in 1°, wordt de betaling van 
de meerwaarde gevorderd, tenzij de overheid die de herstelvordering 
instelt, aantoont dat de plaatselijke ordening hierdoor kennelijk op 
onevenredige wijze zou worden geschaadl in welk geval één van de 
maatregelen, vermeld in 1°, wordt gevorderd. 

Voor de diverse onderdelen van éénzelfde misdrijf kunnen verschillende 
herstelmaatregelen worden gevorderd, indien deze voldoende 
individualiseerbaar zijn." 

Deze bepaling stelt wat genoemd wordt "een prioriteitenorde" of nog 
ioewijzingsregels" vast in de keuze van de herstelvorm voor het 
handhavend bestuur. 

Zij moet worden gerezen in de context van art.159 G.W., krachtens 
hetwelk de rechter geen gevolg mag geven aan bestuurshandelingen die 
niet met de wetten overeenstemmen. De rechter dient de 
herstèlvordering op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te 
onderzoeken of ze strookt met de wet, dan wel of ze op 
machtsoverschrijding of machtsafwending berust. Meer bepaald dient 
het hof na te gaan of de beslissing van het bestuur om het herstel van de 
plaats in 'de vorige toestand te vorderen uitsluitend met het oog op de 
goede ruimtelijke ordening is genomen. Het behoort het hof niet de 
opportuniteit van de gevorderde maatregel te beoordelen. 
De bepaling nvoor zover daarvan niet op geldige wijze kan worden 
afgeweken" houdt niet in dat. zelfs wanneer de constructie vanuit het 
standpunt van een goede ruimtelijke ordening kan aanvaard worden, bij 
wettelijke onmogelijkheid tot regularisatie het herstel in de 
oorspronkelijke toestand moet worden gevorderd. 
Het is dus niet zo dat het handhavend bestuur zelfs zo ter zake de 
bestemmingsvoorschriften het verlenen van een regularisatievergunning 
zouden verhinderen, slechts de afbraak zou kunnen vorderen ongeacht 
de impact van de handeHngen en constructies op de plaatselijke 
ordening. 

8.8. Niets laat toe aan te nemen dat de vordering tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand in strijd zou zijn met het 
Handhavingsplan Ruimtelijke Ordening. meer bepaald met keuzes of 
uitspraken van de vergunningverlenende overheden; uit de historiek van 
de vergunningsaanvragen ter zake blijkt dat de vordering eerder in de lijn 
ligt van de keuzes en uitspraken van vergunnfngver1enende overheden. 
Zoals :hiervoor aangestipt volgt uit het voornemen de plaatselijke horeca 
verder te laten ontwikkelen helemaal niet dat de betrokken handeHngen 
en constructies noodzakelijk voor vergunning in aanmerking komen. De 
vraag of een met het plan stnjdige herstelvordering niet langer voor 
inwilliging vatbaar zou zijn. kan dus onbeantwoord blijven. 

8.9. De overschrijding van de redelijke termijn staat nfet in de weg aan 
een eventuele inwilliging van de herstelvordering. 
Zoals hiervoor overwogen verleent het hof een passend rechtsherstel 
door de straf reëel en meetbaar te herleiden. 
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De verstreken termijn brengt verder ter z.ake niet mee dat de vordering 
kennelijk onredelijk zou zijn. De beklaagden vroegen systematisch en 
vragen nog steeds zelf uitstel van de behandeling van de 
herstelvordering. 
De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur verwijst ter verantwoording 
van de vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
naar de ligging van het goed in ruimtelijk kwetsbaar gebied, in een 
beschermd dorpsgezicht en in de onmiddellijke omgeving van een 
beschermd monument; zij vormen bijzondere wettelijk dwingende 
redenen om alsnog het herstel te bevelen en brengen mee dat de 
verstreken termijn de redelijkheid van de herstelvordering niet in het 
gedrang brengt. 

8.10. De stukken van het dossier. met inbegrip van deze neergelegd 
door de beklaagden, tonen njet aan dat de feitelijke toestand waarop de 
herstelvordering steunt op voor de gegrondheid ervan relevante wijze Is 
gewijzigd. 

· 

8.11. De herstelvordering wordt gemotiveerd door de vaststefling dat de 
handelingen en constructies strijdig zijn met de gewestplanbestemming 
als parkgebied, en de ligging in de onmiddellijke omgeving van het 
beschermd monument het kasteel van ' 

Ook al kan in parkgebied als nevenfunctie, dus bijkomstig, recreatie 
aanvaard worden. dan geldt toch dat de hoofdfunctie het behQud is van 
de sociale functie van het park, waarin de aanwezigheid van groen, 
zoals b omen en heesters, wezenlijk is. Met de vaststelling dat 0de 
constructies het perceel de allures geven van een pretpark" kan de 
gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur er van uit gaan dat de 
constructies in strijd zijn met de gewestplanbestemming. 
De gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur steunt zijn vordering verder 
op de vaststelling dat de constructies niet bijdragen tot de inrichting van 
het betrokken parkgebied, noch functioneel, noch visueel enige 
meerwaarde vo<>r het betrokken beschermde complex van het kasteel 
van WijnendaJe vonnen. Hij stelt vast dat de horecazaak geen 
rechtstreeks verband heeft met het kasteeldomein, dat gelet op de 
oppervlakte waarover de constructies zijn verspreid geen sprake is van 
"een beperkte impact" ervan; h ij verwijst naar de ruimtelijke en 
functionele aantasting van de plaatselijke ruimtelijke ordening, 
inzonderheid het historisch kader van het beschermde kasteeldomein 

In acht genomen de hiervoor aangehaalde motieven steunt de 
herst�Jvordering niet op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke 
ordening of op een opvatting van de goede ruimtelijke ordening die 
kennelijk onredelijk is. Zij staat In verhouding tot de ernst van de 
overtreding. Verder wordt door de motivering van de herstelvordering 
door de handhavende overheid aangetoond dat door het opleggen van 
een andere herstelmaatregel dan het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand de plaatselijke ordening kennelijk op 
onevenredige wijze zou worden geschaad. 
Het hof ziet dan ook geen redenen om de vordering tot herstel zonder 
gevolg te laten. 
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De plaats is nog niet in de oorspronkelijke toestand hersteld en er is 
evenmin een regularisatie overeenkomstig een hiertoe verleende 
vergunning. Het door de herstelvorderende overheid gevorderd herstel 
van de plaats in de oorspronkelijke toestand is nog steeds noodzakelijk 
om aan de gevolgen van de misdrijven een einde te stellen. 
De misdrijven omschreven in de telastlegging A.1 a en A.2.a en B.a 
vormen elk de toereikende grondslag voor deze vordering. 

Het voordeel voor de goede ordening van de ruimte door het herstel van 
de plaats in de oorspronkelijke toestand weegt op tegen de relatief 
beperkte last die er voor de overtreders uit voortvloeit Het bestuur heeft 
uit de corred beoordeelde feitelijke situatie de naar recht en redelijkheid 
verantwoorde conclusie . getrokken. De vordering is niet kennelijk 
onredelijk. 

Kortom, tot de herstelvordering werd beslist door de bevoegde instantie 
met inachtneming van de substantiële vormvoorschriften; het blijkt niet 
dat deze vordering werd genomen met machtsafwending, 
machtsoverschrijding of miskenning van enig algemeen beginsel van 
beho�r1ijk bestuur; zij strookt met de wet. 

8.12. Het herstel kan op korte termijn worden tot stand gebracht; om de 
last di� er voor de beklaagden uit voortvloeit te beperk.en verleent het hof 
de hiéma vermelde tennijn; een langere termijn is vanuit het oogpunt van 
een goede ruimtelijke ordening niet verantwoord. 

9. De gewestelijk stedenbouwkundig inspedeur vordert de niet nakoming 
van het bevel tot herstel in de oorspronkelijke toestand te sanctioneren 
met d� verbeurte van een dwangsom. 

Gelet· op het lange talmen van de belde beklaagden om tot het herstel 
over te gaan wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd 
bij niet naleving van het bevel tot herstel. De hierna uitgesproken 
modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
beklaagden om hiertoe zelf over te gaan. 
De lange tijd sinds dewelke de beklaagden al konden overgaan tot het 
herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand en de, in acht 
genomen de aard van de wederrechtelijke construdie, ruime termijn 
welke hun thans hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen 
reden' is om bij toepassing van art. 1385bis, laatste al. Ger.W. nog een 
zeke� termijn te bepalen waama de veroordeelden pas de dwangsom 
zullen kunnen verbeuren. 

OP DEZE GRONDEN, 
het hof, rechtsprekend op tegenspraak 

Gelet op de artikelen hiervoor aangehaald, de niet strijdige artikelen 
aangehaald door de eerste rechter en de artikelen: 
2, 3, 38, 39, 40, 41, 65, 66 en 100 van het Strafwetboek., 
162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 210, 211, 211b/s en 212 van 
het Wetboek van Strafvordering, 
11. van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, zoals gewijzigd door 
artike� 5 van dè Bijzondere Wet van 16 juli 1993. 
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4, lid 1 van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van e euro 
In de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in 
artikel 78 van de Grondwet, 
5 van het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele gevolgen 
van de Invoering van de euro in de Vlaamse regelgeving, 
1 van de wet van 5 maart 1952 zoals gewijzigd door artikel 1 .2° van de 
programmawet van 24 december 1993 en door artikel 36 van de wet van 
7 februari 2003. 
28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende .fiscale bepalingen, 
zoals geWtjzigd door artikel 3 van de programmawet van 24 december 
1993, door artikel 23 van het koninklijk besluit van 19 december 2003 en 
door artikel 1 van het koninklijk besluit van 31 oktober 2005. 
91 al. 2 van het koninkUjk besluit van 28 december 1950 zoals gewijzigd 
door artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1993, 
1 van het koninklijk besluit van 11 december 2001 . 
1385bis en 1 385ter van het Gerechtelijk Wetboek, 
24 van de wet van 1 5  juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

verklaart de hogere beroepen ontvankelijk en er ten gronde over 
beslis�ende met eenparige stemmen: 

wijzigt het bestreden vonnis als volgt: 

verbetert de telastleggingen zoals hiervoor in randnummer 2.1 vermeld, 

spreekt de eerste beklaagde vrij voor de telastlegging A.1 .  b, A.2.b en 
B.b, 

spreekt de tweede beklaagde vrij voor de telastleggingen A.2.� en B.b. 

veroordeelt de eerste beklaagde voor de 
telastleggingen A.1 .a, A.2.a en B.a samen tot een geldboete van € 500, 
verhoogd met 45 opdeciemen, aldus gebracht op € 2 750, 

zegt dat bij gebreke van betaling binnen de wettelijk bepaalde termijn de 
aan de eerste beklaagde opgelegde geldboete van € 2 750 zal mogen 
vervangen worden door een vervangende gevangenisstraf van drie 
maanden, 

veroordeelt de tweede beklaagde 1 voor de 
telastleggingen A.2.a en B.a samen tot een geldboete van € 1 000, 
verhoogd met 45 opdeciemen, aldus gebracht op € 5 500, 

legt de eerste en de tweede beklaagde elk de verplichting op een bedrag 
van E 25, verhoogd met 45 opdeciemen, aldus telkens gebracht op 
€ 137,50, te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van.-het 
bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers va n  opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders, 

verklaart de herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig 
inSpecteur voor zover zij betrekking heeft op de vijver en de diverse 
niveauverschillen niet gegrond, 
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beveelt aan de beklaagden en 
over te gaan tot het herstel van de plaats te · nader vermeld in de 
oorspronkelijke dagvaarding. in de oorspronkelijke toestand binnen een 
termijn van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop dit arrest in kracht 
van gewijsde zal treden, dit door (1 ) het uitvoeren van werken zodanig 
dat. wat de in strijd met vergunning uitgevoerde werken vermeld in de 
telastlegging A. 1 .a betreft, het gebouw in overeenstemming wordt 
gebracht met de op 7 augustus 1 997 door het college van burgemeester 
en ·schepenen van de stad afgeleverde bouwvergunning voor 
'het verbouwen van kroeg en bijgebouwen' aan de � (2) het 
slopen van alle mnder vergunning opgerichte constructies nader 
vermeld In de telastlegging A.1 .a, inclusief de funderingen en 
aangebrachte nutsleidingen en (3) het legaal verwijderen van alle 
gesloopte en afgegraven materiaal, 

beveelt dat voor het geval dat de plaats niet in de oorspronkelijke 
toestand wordt hersteld binnen voormelde termijn de gewestelijke 
stedenbouwkundig inspecteur en/of het college van burgemeester en 
schepenen van de stad ambtshalve in de uitvoering ervan 
kunnen voorzien, overeenkomstig wat thans is bepaald in artikel 6.1 .46 
VCRO, 

zegt voor recht dat op vordering van de stedenbouwkundige inspecteur 
door elke veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van e 1 50 
per dag vertraging in de nakoming van dit bevel, te rekenen vanaf het 
verstrijken van de termijn van één jaar vanaf de dag waarop dit arrest in 
kracht van gewijsde zal treden, 

veroordeelt de eerste en de tweede beklaagde hoofdelijk tot de kosten in 
de belde aanleggen gevallen aan de Zijde van het openbaar ministerie, 
in hun geheel begroot op e 63, 1 5  in eerste aanleg en op e 1 58, 1 1  In 
hoger beroep, vaststellend dat al deze kosten ondeelbaar werden 
veroorzaakt door de bewezen misdrijven die hen gemeen Zijn;  

veroordeelt de eerste en de tweede beklaagde elk tot betaling van de 
vaste vergoeding van e 31 ,28. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschriften: 

Opstelrecht her. bekl.: 
Dagvaarding: 

+ 1 0 % :  

€ 63, 1 5  

e 34�20 
€ 30,00 
€ 79,54 

€ 1 43,74 
€ 14,37 

Totaal: € 1 58, 1 1  

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep. tiende 
correctionele kamer, samengesteld uit kamervoorzJtter Dirk Van 
Remoortel, als voorzitter, en de raadsheren Peter Ghijs en Bart 
Meganck, en in openbare terechtzitting van 8 april 201 1 uitgesproken 
door voorzitter Dirk Van Remoortel. in aanwezigheid van Jan De Clercq, 
substituut-procureur-generaal. met bijstand van griffier Leentje Mouton. 

Leentje Mouton 

--"' l -------

c:art Meganck � • 

- , , -

Peter GhijS--··-·· Dirk Van Remoortel 

ARS·nr. : 2011/../S'J f.. 




