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BEROEP in CASSATIE d.d. 25 maart 2009 door
_____ en " , rechtstreeks gedaagde partijen,
tegen alle beschikkingen van het arrest ______________ .

uitslultend voor 
bestuurHjke inlichtlng - 
behaeften van inwendige
aard

BEROEP IN CASSATIE 
verworpon op -Jl/'fcfeooS

ARREST
Het Hof van Beroep zetel&nde te Antwerpen

\2at> learner
rocht doende in Correctionele Zalcen, 

verleent het voigende arrest:

Inzake van het Openbaar Ministerie

en

DE GEWESTELIJKE STEOENBOUWKUNDIGE IN8PECTEUR,
met kantoren voorheen gevestigd te 2018 Antwerpen 
Copernicuslaan 1 bus 9,
thans gevestigd te 2013 Antwerpen, Lange 
Kievitstraat 111-113 bus 55.

rechtstreeks dagende partij

verteger.woordigd door Mr. Johan Claes, advocaat 
bij de balie van Antwerpen

tegen

1.

geboren te 
wonende te

op i
Sint Amands

Belgische r.ationaliteit.

rechtstreeks gedaagde partij
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2.
bediende,
geboren te i op
wonende te ) Sint Amends 
Belgische nacionaliteit.

rechtstreeks gedaagde partij

beiden vertegenwoordigd door Mr. Yves Vekemans 
loco Mr. Paul-Henri Van Bellinghen en loco Mr. 
Paul Van Rillaer, alien advocaat bij de balie van 
Mechelen

Recht3txeek3 gedagvaard bij geregistreerd exploot
van gerechtsdeurwaarder Bart Maerevoet met 
standplaats te Mechelen d.d. 13 September 2007 en 
aangezegd aan Dhr. Procureur des Konings te 
Mechelen bij geregistreerd exploot van 
gerechtsdeurwaarder Bart Maerevoet met standplaats 
te Mechelen d.d. 13 September 2007.

ingeschreven bij de hypotheekbewaarder op 
September 2007 onder het nr.

de rechtstreekse dagvaarding luidende als volgt:

Aangezien dient verwezen te worden naar het vonnis 
gewezen op 7 april 2004 door de llde kamer van de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen (Griffie nr. 
585 - Not. nr. ME 64.CP.78-93);

Aangezien blijkens dit vonnis 2de en 3de 
hiernagedaagden beticht werden aldus (biz. 1 en
2):

Verdacht van te . ____ seaert 18 maart
1993
De eerste en de tweede:
Als daders of mededaders van de misdaad of het 
wanbedrij f:
- hetzij door de misdaad of het wanbedrijf 
uitgevoerd te hebben om aan de uitvoenng ervan 
rechtstreeks rr.edegewerkt te hebben;
- hetzij door enige daad, tot de uitvoerina 
zodanige hulp verleend te hebben dan zonder 
zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd 
worden;
I. In overtreding met artikel 64 lid 1 van de 
wet van 25.3.1962 houaende organiserie van de 
ruimtelijke orderiing en van de stedenbouw, door 
het uitvoeren of het instandhouden van werken 
of hoe dan ook op een onroerend aoed, zijnde:

I

P 2008

S'* *!'

I

%. ^ * II *u C*J O • < Ml • 
>

i 
•

*• K.
I Ul *• 
■

•1
J

r 
\ O

rv
>

rv «rir,'SI
rj

r.
i

i * M



:>:s?ec::i an:wer?s>j

1) een boogvormige loods (35 m x IS m) rn 
gebruik als werkplaats voor metaalbewerking;
2) een magazijn (13,75 m X 15,5 m X H. 2,5 m)

| uit betonblokken en baksteenmetselwerk en
afgedekt met een zadeldak uit ongekleurde 
asbestgol fplater.;
3) aanbouwen van een bergplaats (13,75 m X 8 m) 
volledig uit gegolfde metaalplaten aan het 
magazijn;
4) een dubbele metalen prefab-garage (7 m X 6 

! m) geplaatst;
5) een prefab bureelgebouw (4 m X 2 m)
- geleger. te *

/

- groot ,
- ingeschreven op het kadaster te
- onder
- eigendom van voornoemde gedaagden, 
een inbreuk te hebben gemaakt op de 
voorschriften van de bijzondere plannen van 
aanleg, op de bepalir.gen van titel II van 
bovenvermelde wet of op die van de 
verordeningen vastgesteld ter uitvoering van 
het eerste hoofdstuk van titel IV van 
bovenvermelde wet, te hebben opgericht en in 
stand gehouden;
II. de eerste:
Bij inbreuk op de artikelen 2, 3, 4, 27, 39 en 
40 van het Decreet van 28.6.1985 hetreffe.nde de 
milieuvergunning en op artikel 5. par. 1 van 
het Besluit van de Vlaamse Executieve d.d. 
6.2.1991 houdende vaststelling van het Vlaams 
Reglement betreffende de milieuvergunning 
(VLAREM I) zor.der voorafgaande en schriftelijke 
vergunning van de bevoegde overheid een ais 
hinderlijk ingedeelde inrichting die behoort 
tot de eerste of de tweede klasse te hebben 
geexploiteerd of te hebben veranderd, hetzij 
door een toevoeging, hetzij door een wijziging 
of uitbreiding die de indeling van de vergunde 
inrichting in een nogere klasse tot gevolg had, 

j namelijk een inrichting voor het fysisch
behandelen op industriele schaal van metalen of 
voorwerpen uit metaal of straler. met zand of 
andere producten (rubrieknurnmer 29.5.4 van 
bijlage 1 aan Vlarem I);

.Aangezien op biz. 3 van hetzelfde vonnis wordt 
j overwogen:

Derhalve zijn de strafbare feiten I. en II. ir. 
hoofde van eerste beklaagde en is het strafbaar 
feit onder 1. in hoofde van tweede beklaagde, 
afdoende naar recht bewezen;

Aangezien betreffende de herstelvordering het 
volgende werd gevonnzst (biz. 5 en 6):
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De herstelvoraenng:
De herstelvordering is correct gemotiveerd en 
beoogt de goede ruimcelijke vordering zodat zij 
kan worden toegekend;
Beveelt op vordering van de geraachtigde 
ambtenaar (thans Gewestelijk stedenbcuwkundig 
inspecteur) of van het college van Burgemeester 
en Schepenen, het herstel van de plaats, nader 
omschreven in de betichting, in haar 
oorspronkelijk staat door het slopen van ae 
bergplaats, de dubbele metalen prefab-garage 
indien nog niet voliedig verwijdera, en het 
prefab-bureelgebouw indien nog niet voliedig 
verwijderd;
Bepaalt de termijn van herstel op e£n jaar na 
het in kracht van gewijsde treden van 
onderhavig vonnis;
Voor het gevai de plaats niet vrijwillig in de 
vorige staat wordt hersteld binnen de gestelde 
ternujn, beveelt dat de gemachtigae ambtenaar 
(thans Gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur) 
of het college van Burgerneester en Schepen van 
ambtswege in de uitvoering van het vonnis Scan 
voorzien voor wat het herstel betreft, onder 
zijn leiding en toezicht van de eerste daartoe 
aangezochte gerechtsdeurwaarder, deze desnoods 
bijgestaan door de openbare macht;
Zegt dat wie het vonnis doet uitvoeren, 
gerechtigd is de van de herstelling van de 
plaats afkomstige materialen er. voorwerpen te 
verkopen, te vervoeren, op te slaan en te 
vernietigen op een gekozen plaats;
Zegt voor recht dat de veroordeelden gohouden 
zijn tot alle uitvoeringskosten, te verminderen 
met de opbrengst van de verkoop van de 
materialen en voorwerpen;
Verklaart de uitvoeringskosten invorderbaar op 
vertoon van een staat of afrekening, begroot en 
invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 
Zegt dat de herstelmaatregel wordt cpgelegd 
onder verbeurte van een dwangsom van 100 SUR 
per kalenderdag vertraging in het voltooid 
herstel van de plaats in de vorige staat en dit 
vanaf de dag volgend op de laatste dag van de 
gestelde hersteltermijn;

Aangezien de herstelvordering van november 1993 
aldus luidde:

Summiere beschrijving: op vermeld perceel 
werden;
1) een boogvormige Loods (35m x 15m) in gebruik 
als werkplaats voor metaalbewerking, opgericht;
2) een magazijn (13,75m x 15,5m x H 2,5m) uit 
betonblokken en baksteer. metselwerk en afgedekt 
met een zadeiaak uit ongekleurde 
asbestgolfplaten, 3) aanbouwen van een
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bergplaats (13,75m x 8m) volledig uit gegolfde 
metaalplaten, aan her magazijn; 4) een dubbeie 
metalen prefab-garage (7m x 6m) geplaatst; 5) 
een prefab bureelgebouw {4m x 2m )geplaatsr.

De plaats in de vorige staat herstellen door 
het slopen van de constructies vermeld in de 
summiere beschrijving.
Een dwangsom van 2.000,-frank per dag wordt 
gevorderd voor het geval aan de veroordeling 
tot herstel van de plaats in de vorige stoat 
niet wordt voldaan binnen de gestelde termijn;

Aangezien m.a.w. in het vonnis gewezen op 7 april 
2004 betrokkenen schuldig werden bevonden aan het 
oprichten en instandhouden van 1) een boogvormige 
loods, 2) een magazijn, 3) een aangebouwde 
bergplaats, 4) een prefab-garage en 5) een prefab 
bureelgebouw;

Aangezien de rechter deze strafbare feiten zonder 
enige beperking lastens beiden bewezen achtte en 
vervolgens op vordering van de gemachtigde 

j;ambtenaar het herstel van de plaats, nader 
I omschreven in de betichting, beval in haar 
oorspronkelijke staat en dit binnen een termijn 
van 12 maanden na het in kracht van gewijsde 
treden van het vonnis, bij gebreke waaraan een 
dwangsom verschuldigd is van 100 euro per dag 
vertraging;

Aangezien hiernagedaagden tegen dit vonnis geen 
beroep aantekenden;

Aangezien volledigheidshalve vervolgens dient 
verwezen te worden naar het vonnis gewezen op 1 
februari 2006 gewezen door de llde kamer van de 
Correctionele Rechtbank te Mechelen (Not. nr. ME 
64.CP.78-93):

Gezien het verzoekschrift d.d. 22 juli 2005 
neergelegd ter griffie op dezelfde datum door 
I en [ waarbij zij
de intrekking vragen van het vonnis van de lie 
kamer van de rechtbank van eerste aanleg te 
Mechelen d.d. 7 april 2004 (griffie r.r. 04/585) 
en de kosten ten laste te leggen van de 
Belgische Staat.
Minstens de opschorting te bevelen van alle 
maatregelen tot tenuitvoerlegging of toepassing 
van het vonnis van 7 april 2004 in afwachtmg 
dat over de vordering tot intrekking van dit 
vonnis uitspraak gedaan wordt in toepassing van 

I art. 12 §5 laatste lid, wet 6 januarr 1989 
Arbitragehof.
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Gelet op het vonnis dezer rechtbank lie kamer 
d.d. 7 april 2004 waarbij de rechtbank de 
volgende uitspraak deed:
...
Ingevolge het arrest van het Arbitragehof d.d. 
19 januari 2005 zijn bekiaagden niet meer 
strafbaar voor betichting A (inbreuk op art.
14 6 decreet van ruimtelijIce ordening van 16 mei 
1999 gewijzigd bij decreet van 4 juni 2003);
De strafbaarstelling voor betichting 3. blijft 
behouden.
Met betrekking tot de herstclvordering stelt de 
rechtbank vast dat hierover beslist werd in het 
vonnis van 7 april 2004 (Cass. 13 december 2005 
zoals neergelegd in de stukken van de 
stedenbouwkundig inspecteur, bijgevoegde 
burgerlijke partij).

Verklaart het verzoekschrift tot ir.trekking 
ontvankelijk en gegrond in de volgende mate; 
Trekt het vonnis d.d. 7 april 2004 - 
griffienummer 04/585 ontvangernummer 1253 en 
1254 in, uitsluitend op strafgebied met 
betrekking tot tenlastelegging A (1.).
Laat de kosten van de strafvordering ten laste 
van de Staat.
Wijst het overige af als ongegrond;

Aangezien m.a.w. dient vastgesteld dat:
- De herstclvordering en de berichtingen omvatten:

1) een boogvormige loods (35 m x 15 m) in 
gebruik als werkplaats voor metaalbewerking;
2) een magazijn (13,75 m X 15,5 m X H. 2,5 m) 
uit betonblokken en baksteenmetselwerk en 
afgedekt met een zadeldak uit ongekleurde 
asbestgolfplaten;
3) aanbouwen van een bergplaats (13,75 m X 8 m) 
volledig uit gegolfde metaalplaten aan het 
magazijn;
4) een aubbele metalen prefab-garage (7 m X 6 
m) ;
5) een prefab bureelgebouw (4 m X 2 m);

- de rechter in haar vonnis d.d. 7 april 2004 deze 
strafbare feiten van oprichting en instandhouding 
van bedoelde constructies zonrier enige beperking 
lastens beiden bewezen achtte en de 
nerstelvordering onbeperkt meende te moeten 
overnemen;
- doch in het beschikkend gedeelte "onr.auwkeurig" 
vermeldt
"door het slopen van de bergplaats, de dubbele 
metalen prefab-garage indie.n r.og niet volledig 
verwijderd, en het prefab-bureeLgebouw indie.n nog 
niet volledig verwijderd" terwijl van 1) de loods 
en 2) het magazijn nochtans in deze opscmming geen 
sorake meer is, alhoewei r.ochtans ook wat deze
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I constructies bstreft net herstel in de vor.ge 
■ staat werd gevorderd en toegekend; 
i
Aangezien 2de en 3de hiernagedaagden onwillig zijn 
jm tot het integraal herstel over te gaan misbruik 
rvakend van deze onnauwkeurigheid in het vonnis van 

j 7 april 2004 (dat voor wat betreft de 
i lerstelvordering niet werd ingetrokken of m.a.w.
1pnaangeroerd werd door het latere vonnis van 1 
irebruari 2006);

Aangezien het - gelet op de r.iet-beperkte 
fschuldigverklaring aan de tenlastelegging en hetIeit dat de rechter de opportuneteit van de erstelvordering van de handhavenae overheia niet 
eeft te beoordelen - hier ongetwijfeld gaat om 
en vergetelheid, die mogelijks de uitvoerbaarheid 
an de titel deels hypothekeert;

angezien door de handhavende overheid niet kan 
etolereerd worden dat een illegale sitnatie deels 
lijft voortbestaan omwille van wat overduidelijk 
en onnauwkeurigheid is geweest bij de redactie 
an het vonnis van 7 april 2004;

j Aangezien er een onnauwkeurigheid bestaat binnen 
! in het beschikkend gedeelte zelf van het vonnis 
van 7 april 2004 nu de Rechter besluit m.b.t. de 

. (integraal) bewezen verklaarde tenlastelegging tot 
het oplegger. van de maatregel van het herstel van 
de plaats, maar twee van de vijf gebouwen in de 
opsomming van te slopen gebouwen vergat terwiji 
Jdeze opsomming echter slechts de vertaling is van 
het bevel tot herstel, dat wel degelijk integraal 

•I is gegeven;
i
Aangezien een aanvulling van de onvolkomen 
opsomming dan ook geen rechten uitbreidt in het 
voordeel van het algemeen belang: de publieke 
rechtsvordering tot herstel is immers ingewilligd, 
en het herstel van de bewezen verklaarde inbreuken 

:! is woordelijk bevolen;

l Aangezien evenmin kan tegengeworpen worden dat 
! betrokkenen uit de onvolkomen opsomming een recht 
' op behoud van de 'vergeten' gebouwen zouden kunr.en 
! putten;

, Aangezien artikelen 793 tot 501 Ger.W. de regels 
bevatten aangaande de uitlegging en verbetering 
van rechterlijke uitspraken;

.Aangezien deze bepalingen ook hun toepassing 
jvinden op correctionele vonnissen;

12:1- 3l
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B

'.angezien verzoeker dan ook de Correctionele 
3echtbank in hoofdorde verzoekt het vonnis van 7 
april 2004 te verbeteren, mi.nstens in 
andergeschikte orde uit te leggen;

Aangezien het vermelde onroerend goed conform art. 
L41 Hyp.w. als volgt geidentificeerd kan worden op 
>asis van een uittreksei uit de kadastraie legger 
i.d. 30/08/2007:

GERECHTELIJK ARSONDISSEMENT MECHELEN 
GEMEENTE

- Een werkplaats op en met grond gestaan en
jelegen te ___  ______. : .
cadastraal gekend------ 1 met
sen oppervlakte van

TEN EINDE

|^\ldaar te horen zeggen voor recht dat het vonnis 
jjgewezen op 7 april 2004 door de ilde kamer van de 
]fcorrectionele Rechtbank te Mechelen (Griffie nr.

85 - Not. nr. ME 64.CP.78-93), ingetrokken door 
et vonnis gewezen op 1 februari 2006 door de llde 
kamer van de Correctionele Rechtbank te Mechelen 
doch uitsluitend op strafgebied en niet voor zover 
let recht deed met betrekking tot de 
herstelvordering, aldus dient verbeterd te worden: 
Te verbeteren tekst:

Beveelt op 'vordering van de gemachtigde 
ambtenaar (thar.a Gewestelijk stedenbouwkundig 
inspecteur) of van het college van Burgemeester 
en Schepenen, van het herstel van de plants, 
nader omschreven in de betichting, in haar 
oorspronkelijk staat door het slopen van de 
bergplaats, de dubbele metalen prefab-garage 
indien nog niet volledig verwijderd, en het 
prefab-bureelgebouw indien nog niet volledig 
verwijderd;

^Verbeterde tekst:
Beveelt op vordering van de gemachtigde 
ambtenaar (thans Gewestelijk Stedenbouwkundig 
inspecteur) of van het college Burgemeester en 
Schepenen, het herstel van de plaats, nader 
omschreven in de betichting, in haar 
oorspronkelijk staat door het slopen van 
1) de boogvormige loods (35m x 15m) in gebruik 
als werkplaats voor metaalbewerking; 2) net 
magazijn (13,75m x 15,5m x H 2,5m) uit 
betonblokken en baksteen metselwerk en afgedekt 
met een zadeldak uit cngekleurde 
asbestgolfplaten, 3) de bergplaats (13,75m x 
8m) volledig uit gegolfde metaalplaten, aan het 
magazijn; 4) de dubbele metaler. prefab-garage 
(7m x 6m) ; 5) het prefab bureelgebouw (4m >:
2m) ;

606
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jl.
* 4instens dat de deze tekst aidus client uitgelegd 
in worden;

I L'e horen bevelen dat op de kant van de uitgelegde 
3esli3sing melding zal worden gemaakt van her 
aeschikkende gedeelte van de nieuwe beslissing en 
pat geen uitgifte, afschrift noch uittreksel van 
ie uitgelegde beslissing mag worden uitgereikt, 
lienzij daarop melding is gemaakt van het 
beschikkende gedeelte van de uitgelegde 
peslissing;

i
(osten ten laste van de staat;

II
]Eis gesteund op de hiervoor aangehaaide redenen, 
ilde wetten terzake en op alle andere middelen op 
tijd en stond te laten gelaen;

fhet onroerend goed toebehorend aan
i en krachtens een akte van

aankoop notaris te d.d.

Geiet op de hogere beroepen ingesteld 
| - op 29 april 2008 door de rechtstreeks gedaagde 
partijen tegen al de beschikkingen ten hunne laste 
- op 29 april 2008 door het Openbaar Ministerie 
tegen alle beschikkingen op strafgebied

I
! tegen het vonni3, op tegenspraak gewezen door 1 
rechter cp 16 april 2008 door de correctior.ele 

j rechtbank van Mechelen, 11° kamer, dewelke als 
' volgt heeft beslist:
i
Zegt voor recht dat het vonnis gewezen op 7 apri.i 
2004 door de 11 de kamer van de eorrectionele 
rechtbank te Mechelen (griffie nr. 585 - ver.

] 1253-1254) en ingetrokken door het vonnis gewezen 
I op 1 februari 2006 door de llde kamer van de 
j correctionele rechtbank te Mechelen doch 
uitsluitend op strafgebied en niet voor zover het 
recht deed met betrekking tot de herstelvorderir.g, 
aldus, dient verbeterd te worden:
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)e voorzitter deed verslag.

e rechtstreeks dagende partij werd gehoord in 
aar middelen, ontwikkeld door mr. J. Claes, 
advccaat bij de balie van Antwerpen.

De door deze partij neergelegae conclusie werd in 
het beraad betrokken.

Het Openbaar Ministerie werd gehoord in zijn 
vordering.

De rechtstreeks gedaagden werder. gehoord in hun 
middelen van verdediging, or.twikkeld door mr. Y. 
Vekemans loco mrs. ?.H. Van Bellinghen en P. Van 
Rillaer, alien advocaat bij de balie van Mechelen

De door deze partijen neergelegde cor.ciusie werd 
in her beraad betrokken.

De hogere beroepen van de rechtstreeks geaaagder. 
en van het Openbaar Ministerie, naar vorm en 
termijn regelmatig, zijn ontvankelijk.

Rill. Motivering ten gronde:

j Het vonnis van 7 april 2004 heeft, recht doende op 
,«de herstelvordering, geoordeeld dat: "{•••) beveelt 
jshet herstei van de plaats, nader omschreven in de 
Jbetichting, in haar corspronkeiijke staat" en 
vervolgens daarbij gedxpliciteerd: "(•■•) door het

i«i

10

jieveelt op vordering van de genachtigde ambtenaar 
(thans Gewestelijk stedenbouwkunaig inspecteur) of 
ran het college van Burgemeester en Schepenen, het 
!jerstel van de plaats, nader omschreven in de 
! setichting, in haar oorspronkelijk staat door het 
| slopen van:
j tie boogvormige lood3, het magazijn, de bergplaats,
1le dubbele metalen prefab-garage, het prefab 
j jureelgebouw.

/eroordeelt en ; tot
ie kosten begroot op 109,49 EUR en tot betaling 
|j/an de rechtsplegingsvergoeding aan de 
echtstreeks dagende partij begroot op 1.200 EUR.
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slopen van de bergplaats, de dubbelen metalen 
>refab-garage indien nog niet volledig verwijderd, 
in het prefab-bureelgebouw indien nog niet 

ll/olledig verwijderd".

In het bewuste vonnis werd derhalve auidelijk en 
sndubbelzinnig war betreft de rechten en plichten 
let algeheel herstel van de plaatsen bevolen met 
/erwijzing naar de tenlastelegging waarin de 
jeviseerde plaatsen gelndividualiseerd opgesomd 
staan.

oor derhalve in het uitleggend/verbeterend vonnis 
die expliciterer.de aanhaling, die duidelijk 
involledig was en niet integraal tekstueel 
overeenkwam met de beschrijving van de geviseerde 
plaatsen waarvan wel degelijk het herstel was 
bevolen, meer volledig aan te geven, werden de 
rechten en plichten zoais vastgelegd in het vonnis 
van 7 april 2004 niet gewijzigd, aangevuld of 
uitgebreid; het gaat om het loutere wegwerken van 
een mogelijke dubbelzinnigheid of duisterhej.d; ten 
onrechte doen de rechtstreeks gedaagden dan ook 
gelden dat hetgeen gevorderd en door de eerste 
rechter gevonnist werd, een initieel vergeten 
vordering zou beogen.

Het bestreden vonnis is dan ook te bevestigen om 
de motieven van de eerste rechter die het Hof 
bijtreedt en hier overneemt en aanvult als 
hierboven.

CM DEZE REDENEN:

HET HOF,

Recht doende op tegenspraak,

Met toepassing van de artikelen
11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 
15 juni 1935

- 162, 182, 183, 185, 190, I90ter, 194, 195, 199, 
200, 202, 203, 203bis, 210, 211 wetboek van 
strafvordering
1, 2, 3, 7, 50 strafwetboek

- 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, BOO, 801 
gerechtelijk wetboek
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>ntvangt de hogere beroepen;

evestigt het bestreden vonnis in al zijn 
eschikkingen, behalve wat de kosten en de 

1 ^echtsplegingsvergoeding betreft en mits voigende 
anvuiling:

jpegt dat er geen uitgifte, afschrift noch 
ittreksel van de verbeterde beslissing van 7 
pril 2004 mag worden uitgereikt, tenzij daarop 
elding is gemaakt van het beschikkende gedeelte 
ran de verbeterende beslissing;

/eroordeelt rechtstreek9 gedaagden niet cot 
jetaling van een rechtsplegingsvergoeding;

aat de kosten van deze procedure in eerste aanleg 
jjsn de kosten van het hoger beroep van het Openbaar 
4inisterie ten laste van de Staat;i|Iveroordeelt de rechtstreeks gedaagde partijen 

jsolidair tot de overige kosten van deze procedure 
in hoger beroep, de kosten voorgeschoten door de 
jpenbare partij in totaal begroot op 131,15 eurc;
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it arrest is gewezen te ANTWERPEM door het 
.Or VAN BEROEP, TWAAt*FDE KAMER,
^amengesteld uit

. SNELDERS, Voorzitter,

. BUYLE, Raadsheer

P»- KNAPEN/ Raadsheer, 

n op de openbare terechtzitting van 

VfliF MAART TWEEDUIZEND EN NEGEN 

itgesprolcen door Voorzitter N- SNELDERS, 

n aanwezigheid van Advocaat-generaal L- DE MOT, 

'ret bijStand van Grififier J. GEYSENANS-
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