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Not.nr. DE.66.97 .000040/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. GEMEENTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR VAN DE STAD 

met kantoren te 

tegen 

- eiser tot herstel -

[RRN 

geboren te op 

zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Rijk, 

thans aangehouden en verblijvende in de gevangenis te 

- beklaagde -

2. nr. ( ... ) (niet in de zaak voor het hof) 

verdacht van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek: 

afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met een 
geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, 
hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken 
van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
betreffende vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in 
artikel 6.1.1. lid 3 van de voornoemde Codex, in stand gehouden (art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12°, 
4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3° Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de 
omgevingsvergunning), namelijk: 
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op het perceel gelegen te 
eigendom van 

en van geboren te 

kadastraal gekend als 
geboren te 

op 
00 

beiden wonende te bij aankoopakte van 10 augustus 
2017 verleden door notaris te 

1. door een volume-uitbreiding te hebben uitgevoerd voorbij het achterste zadeldak 

te 
door 

in de periode van 28 mei 2012 tot en met 1 oktober 2015 

2. door de volledige dakconstructie van het zadeldak op de achterste bouwzone te hebben 
vernieuwd 

te 
door 

( ... ) 

in de periode van 4 maart 2013 tot en met 1 oktober 2015 

ten aanzien van 
met de omstandigheid dat het in artikel 6.1.1. lid 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
vermelde misdrijf gepleegd werd door een instrumenterende ambtenaar, vastgoedmakelaar 
of een andere persoon die in de uitoefening van zijn beroep of activiteit onroerende 
goederen koopt, verkavelt, te koop of te huur zet, verkoopt of verhuurt, bouwt of vaste of 
verplaatsbare inrichtingen ontwerpt en/of opstelt of een persoon die bij die verrichtingen als 
tussenpersoon optreedt, bij de uitoefening van zijn beroep, namelijk als bouwaannemer. 

(art. 6.1.1. lid 2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonn is van 16 maart 2020 op tegenspraak als volgt: 

Il 1. 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen 1 en 2; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 
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veroordeelt beklaagde voor de bewezen verklaarde feiten samen tot een GELDBOETE 
van 12.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 2.000,00 EURO, verhoogd met 50 
opdeciemen (x6); 

zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden. 

Biidraqen 

De rechtbank: 

2. ( ... ) 

Kosten 

spreekt in hoofde van 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 beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tvveedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20, 00 euro. 

*** 

*** 

De rechtbank veroordeelt eerste beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden in hun 
geheel begroot op 255, 91 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank: 

verklaart de herstelvordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur 
toelaatbaar en gegrond zoals hierna bepaald; 
beveelt aan het herstel in oorspronkelijke staat van de woning in de 

meer concreet en beperkt tot de verwijdering van de 
volume-uitbreiding (zijnde de ophoging van de muren in snelbouwsteen en de 
gedeeltelijke vervanging van het bestaande zaagtanddak door een plat dak); 

bepaalt ten aanzien van de termijn voor de uitvoering van de 
werken op 12 maanden nadat het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen; 
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zegt voor recht dat ~en dwangsom van 100 euro zal verbeuren per 
dag vertraging in de uitvoering van de herstelmaatregel te rekenen vanaf het 
verstrijken van een termijn van twaalf maanden nadat het vonnis kracht van 
gewijsde zal hebben verkregen, wat geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 
1385bis Gerechtelijk Wetboek; bepaalt het maximum te verbeuren totaal bedrag 
aan dwangsommen op 50.000 euro. 

zegt voor recht dat de veroordeelde overeenkomstig art. 6.3.6 VCRO de gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur van de stad onmiddellijk met een beveiligde 
zending ervan op de hoogte brengt als hij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig 
heeft uitgevoerd; 

zegt voor recht dat de gemeentefiik stedenbouwkundig inspecteur van de stad 
of de burgemeester van de stad indien de veroordeelde in gebreke blijft om de 
bevolen herstelmaatregel .binnen de gestelde termijn vrijwillig uit te voeren, zelf in 
de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig art. 6.3.4 §1, 'op kosten van 
de veroordeelde. 

OP BURGERLIJK GEBf ED 

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

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
14 april 2020 door de beklaagde tegen "alle beschikkingen conform het 
grievenformulier"; 
17 april 2020 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op straf gebied". 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op: 

14 april 2020 door de raadsman van de beklaagde 
17 april 2020 door het openbaar ministerie. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 30 oktober 2020 in het Nederlands: 

het openbaar ministerie vertegenwoordigd door 

de eiser tot herstel vertegenwoordigd door meester 
beiden advocaat met kantoor te 

advocaat-generaal; 

voor meester 

Hoewel regelmat ig gedagvaard om te verschijnen voor het hof, was de beklaagde 
niet aanwezig en werd hij ook niet vertegenwoordigd door een advocaat. Hij liet dus 

verstek. 
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,.,,,,,. .... lo'I<•·-----------------------------

2.1 De beide verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 16 maart 2020 gedaan op 
de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en regelmatig naar 
de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 

hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald 
welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking 
tot de schuld (aan de telastleggingen 1 en 2) en de straf. Verder is de beklaagde het niet 
eens met de beslissing van de eerste rechter over de herstelvordering. 

Ook het openbaar ministerie is het volgens het door haar ingediende grievenformulier niet 
eens met de door de eerste rechter opgelegde straf en meent dat een strengere straf moet 
worden opgelegd. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van de beklaagde :!n van het openbaar ministerie zijn 
ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

Als gevolg van de hoger beroepen van de beklaagde en van het openbaar 
ministerie is de beslissing van de eerste rechter niet bestreden in zoverre daarin werd 
geoordeeld over de strafvordering en de herstelvordering tegen de oorspronkelijk tweede 
beklaagde 

3. De eerste rechter vatte de feiten oordeelkundig samen als volgt: 

"l. 
De woning in de is een gesloten eengezinswoning eigendom van 
tweede beklaagde gelegen in woongebied. Volgens het BPA is de maximum diepte daar 12 
meter. Er werd op 27 september 2017 vastgesteld dat het perceel quasi volledig werd 
volgebouwd. De uitbreiding is op 21,5 meter diepte. 
De dakconstructie van het platte dak en de volledige dakconstructie van het zadeldak werd 
vernieuwd zonder vergunning. De volumeuitbreiding voorbij het achterste zadeldak was in 
strijd met het BPA. 
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De stad verzocht met het oog op buitengerechtelijke afhandeling de plaats te herstellen in 
zijn oorspronkelijke toestand tegen 28 december 2017. 

2. 
Op 8 januari 2018 werd vastgesteld dat er geen herstel was en dat er geen 
regularisatieaanvraag was ingediend. 

3. 
Op 22 februari 2018 verklaarde tweede beklaagde dat hij het huis had gekocht van zijn zoon, 
eerste beklaagde, op 10 augustus 2017. Eerste beklaagde zit in de gevangenis. Hij werd 
veroordeeld tot 20 jaar (tot 2037) voor poging moord. De woning was vroeger een 
fabrieksgebouw en de achterbouw bestond al uit zadeldaken. Hij kocht de woning zoals het 
was. Hij heeft enkel gerenoveerd. Een dakkoepel vervangen. Enkele tegels op het dak 
vervangen. Hij had geen vergunning aangevraagd omdat hij meende dat werken binnenin 
niet vergunningsp/ichtig waren. Hij wenste niet te regulariseren, noch af te breken. 

Eerste beklaagde wenste niet verhoord te worden in de gevangenis. Hij deelde wel spontaan 
mee dat hij bouwaannemer is, maar dat de zaak voor hem afgerond was omdat de woning 
verkocht was. 

4. 
Eerste beklaagde kocht de woning in 2010. Op luchtfoto's is te zien dat de er zich in 2000-
2003 constructies met zode/dokken bevinden in de tuin. Er is duidelijk te zien dat er zich in 
2013 werken hebben voorgedaan die in 2016 afgerond waren. 

5. 
Met brief van 13 februari 2019 werd een herstelvordering ingeleid bij het parket door de stad 

De stad vorderde het herstel in oorspronkelijke vergunde toestand binnen een 
termijn van 6 maanden onder verbeurte van een dwangsom van 250 euro per dag vertraging. 

De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende op 18 januari 2019 een positief 
advies aangaande de herstelvordering. Op vraag van de Hoge Raad verduidelijkte de 
herstelvorderende overheid dat het herstel enkel gericht was op de volume uitbreiding voorbij 
het achterste zadeldak. 

De Hoge Raad meende samen met de herstelvorderende overheid dat de schaalgrootte niet 
inpasbaar was binnen de onmiddellijke omgeving en visueel-vormelijke hinder veroorzaakt 
die onaanvaardbaar is. Het perceel is volledig dichtgebouwd en heeft geen tuinzone meer 
zoals voorzien was in het geldende BPA. Dit betrof echter een historische toestand. De 
volumevermeerdering werd gerealiseerd doordat de muren werden opgehoogd in 
snelbouwsteen en het bestaande zaagtanddak deels werd vervangen door een plat dak. De 
uitbreiding in snelbouwsteen vormt geen harmonisch geheel met de rest van de achterbouw 
en is naar materiaalkeuze en uitvoering visueel-vormelijk storend ter plaatse. De ruimtelijke 
impact van de andere wederrechtelijke handelingen is eerder beperkt en niet van aard dat 
een herstelmaatregel zich opdringt. 
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De Hoge Raad stelde in verband met de enige inbreuk die tweede beklaagde, 
wordt verweten, namelijk de vernieuwing van de volledige dakconstructie van het platte van 
de tussenbouw op het gelijkvloers, dat de Raad uit een zelf gevoerd onderzoek met foto's van 

had vastgesteld dat de dakkoepel werd vervangen en van locatie werd 
veranderd of dat minstens de afmetingen van de koepel werden gewijzigd tussen 2015 en 
2018." 

4. De eerste rechter verklaarde de feiten van de telastleggingen 1 en 2 voor de beklaagde 
·,ewezen op grond van de volgende overwegingen: 

"1. 

Eerste beklaagde moet zich voor de rechtbank verantwoorden wegens een volume
uitbreiding voorbij het achterste zadeldak en de volledige vernieuwing van het zadeldak op de 
achterste bouwzone zonder vergunning met de verzwarende omstandigheid dat hij 
bouwaannemer is. 
( ... ) 

2. 
verzocht om de vrijspraak omwille van een gebrek aan bewijzen dat hij een 

bouwmisdrijf zou hebben gepleegd. Hij verwijst naar de verkoopsakte van zijn woning waarin 
staat dat er met betrekking tot bouwmisdrijven geen vermeldingen waren in het 
vergunningenregister. 

( ... ) 

3. 
( ... ) 

4. 
Het is wel bewezen dat in de periode van 28 mei 2012 en 1 oktober 2015 een 
volume-uitbreiding heeft uitgevoerd. Dit blijkt wel zeer duidelijk uit de gevoegde foto's. Ook 
blijkt duidelijk dat de volledige dakconstructie van het zadeldak op de achterste bouwzone 
werd vernieuwd. Er bestaat hieromtrent geen enkele twijfel bij de rechtbank. In die periode 
was eigenaar van de woning. Hij is aldus verantwoordelijk voor de gepleegde 
stedenbouwkundige misdrijven. Hij was tevens bouwaannemer en wist dus maar al te goed 
dat hiervoor vergunningen vereist waren. Dat de woning in augustus 2017 aan zijn vader 
verkocht werd met vermelding in de akte dat er geen kennis was van bouwmisdrijven, heeft 
geen invloed op de schuldvraag. De inbreuken werden immers pas na de verkoop vastgesteld 
zodat er onmogelijk melding van kon gemaakt worden in de verkoopsakte. Op het ogenblik 
van de verkoop was er effectief nog geen gekend bouwmisdrijf 

De schuld van eerste beklaagdt: aan de feiten van de tenlasteleggingen 1. en 
2. staat vast evenals de verzwarende omstandigheid dat de feiten gepleegd werden door 
instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars en andere personen die in de uitoefening 
van hun beroep of activiteit onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur 
zetten, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen ontwerpen en/of 
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opstellen of personen die bij die verrichtingen als tussenpersonen optreden, bij de uitoefening 
van hun beroep, namelijk als bouwaannemer." 

Het hof treedt deze overwegingen bij en maakt ze tot de zijne. Ook voor het hof zijn de 
telastleggingen 1 en 2 voor de beklaagde bewezen. 

5. De beklaagde >leegde de feiten van de telastleggingen 1 en 2 met 
eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof voor ze samen een straf toepast (artikel 65, eerste 
lid Strafwetboek). 

De feiten van de telastleggingen 1 en 2 zijn sedert 1 maart 2018 strafbaar met toepassing 
van artikel 6.2.1, eerste en tweede lid Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De straffen zijn 
dezelfde gebleven. 

Terecht overwoog de eerste rechter: 

"2. 
heeft bij het plegen van de misdrijven enkel oog gehad voor zijn eigen 

belangen. Hij schonk geen aandacht aan de goede ruimtelijke ordening die het algemeen 
belang dient. Evenmin bekommerde hij zich om de belangen van de omgeving en de buurt, 
terwijl hij met de bewezen misdrijven visuele hinder bezorgde. Van een bouwaannemer in het 
bijzonder mag verwacht worden dat hij de regels volgt en kent en in het belang van de goede 
ruimtelijke ordening handelt. 

3. 
'ilerd 13 maal veroordeeld voor verkeersinbreuken en driemaal correctioneel 

veroordeeld waarbij éénmaal voor poging moord tot 20 jaar. 

De VCRO bepaalt de minimumgeldboete gesteld op de bewezen misdrijven gepleegd als 
bouwaannemer op 2.000 euro. Gelet op de tijd die verstreken is sinds de feiten is het niet 
nodig om een gevangenisstraf op te leggen en is de minimumgeldboete voldoende om 
beklaagde te wijzen op de ernst van de feiten." 

Het hof treedt ook deze overwegingen bij en bevestigt de door de eerste reclhter aan de 
beklaagde opgelegde straf. Hoewel de beklaagde op het ogenblik van de 
feiten nog niet was veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, is er 
geen reden om de beklaagde de gunst van het uitstel te verlenen. Enkel een effectieve 
geldboete is in het geval van de beklaagde passend als maatschappelijke reactie_ Bovendien 
leidt een effectieve geldboete niet tot de sociale declassering van de beklaagde, evenmin zal 
het zijn sociale reclassering verhinderen. 

6. De beklaagde is gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 
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Het hof bevestigt de veroordeling door de eerste rechter van de beklaagde tot het betalen 
van: 

- de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, 
die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen 
tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 
19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (BS 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vergoeding 
van 50 euro. 

7. De eerste rechter overwoog het volgende met betrekking tot de herstelvordering: 

"3. 
De herstelvordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de stad 
werd bij gewone brief van 13 februari 2019 ingeleid bij het parket. De stad vordert het 
herstel in oorspronkelijke staat, meer concreet en beperkt tot de verwijdering van de volume 
uitbreiding (zijnde de ophoging van de muren in snelbouwsteen en de gedeeltelijke 
vervanging van het bestaande zaagtanddak door een plat dat). Deze herstelvordering 
verkreeg een positief advies van de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering. De 
herstelvordering is voldoende gemotiveerd, wettig en niet kennelijk onredelijk. Ze is gegrond. 
Het betalen van een meerwaarde volstaat niet om de plaatselijke ordening te herstellen. 

Overeenkomstig artikel 6.3.4 §1 VCRO dient te worden beslist dat zowel de gemeentelijk 
stedenbouwkundig inspecteur als de burgemeester van de stad ambtshalve in de 
uitvoering van het herstel kunnen voorzien indien eerste beklaagde in gebreke blijft. 

De gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur vordert de niet-nakoming van het bevel tot 
uitvoering van het herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 
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Gelet op het talmen van beklaagde in het verleden om volledig een einde te stellen aan de 
wederrechtelijke toestand veroorzaakt door het misdrijf wordt terecht de verbeurte van een 
dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot herstel. De hierna uitgesproken 
modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van beklaagde om hiertoe zelf 
over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke beklaagde reeds kon overgaan tot de uitvoering van het herstel 
en iets ruimere termijn welke hem thans hiertoe nog wordt verleend brengen mee dat er geen 
reden is om bij toepassing van art.1385bis, laatste alinea Ger. W. nog een zekere termijn te 
bepalen waarna de veroordeelde pas de dwangsom zal verbeuren." 

Het hof bevestigt deze beslissingen en beveelt het herstel met de hierna bepaalde 
modal iteiten. 

8. Tot slot bevestigt het hof de beslissing van de eerste rechter tot het ambtshalve 
aanhouden van de burgerlijke belangen met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel 
Wetboek van Strafvordering. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
211 Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der t alen in gerechtszaken. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend bij verstek voor de beklaagde 
tot herstel; 

en op tegenspraak voor de eiser 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan: 

op strafgebied: 

bevestigt het beroepen vonnis voor zover bestreden in al zijn besl issingen, met dien 
verstande en met die enkele wijzigingen dat: 

de beklaagde wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van 50 
euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 
de kosten van de strafvordering in eerste aanleg opnieuw worden begroot op 281,50 
euro; 
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veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering in hoger 
beroep, aan de zijde van het openbaar ministerie begroot op 74,44 euro; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt aan het herstel in oorspronkelijke staat van de woning in de 
meer concreet en beperkt tot de verwijdering van de volume

uitbreiding (zijnde de ophoging van de muren in snelbouwsteen en de gedeeltelijke 
vervanging van het bestaande zaagtanddak door een plat dak), binnen een termijn van 
twaalf maanden nadat dit arrest kracht van gewijsde zal hebben verkregen; 

onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in de uitvoering van de 
herstelmaatregel te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van twaalf maanden nadat 
het vonnis kracht van gewijsde zal hebben verkregen, met een maximum aan te verbeuren 
dwangsommen van in totaa l 50.000 euro; 

machtigt de gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur van de stad en de 
burgemeester van de stad indien de veroordeelde in gebreke blijft om de bevolen 
herstelmaatregel binnen de gestelde termijn vrijwillig uit te voeren, zelf in de uitvoering 
ervan te voorzien, overeenkomstig art. 6.3.4, § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, op 
kosten van de veroordeelde; 

op burgerlijk gebied: 

bevestigt de beslissing van de eerste rechter tot het ambtshalve aanhouden van de 
burgerlijke belangen. 
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Kosten eerste aanleg: 
+ 10%: 

Totaal : 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl. (zgw): 
Dagv. eiser tot herstel: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 255,91 
€ 25,59 

€ 281,50 

vrij 
€ 6,00 

€ 35,00 
€/ 

€ 26,67 

€ 67,67 
€ 6,77 

€ 74,44 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren, 

en en in openbare rechtszitting van 11 december 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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