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Nr. 
van het arrest 

Nr. 922 P 93 
van het par.ket 
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Aangebo<!'f3n op 

. 1 7· HAAALzmL . 

BEROEP in CASSATIE dom· _ , beklaagde. 
op 21· maart 2000. tegen .alle bescf:liJd�;i.ngen ·van het arrest 
behalve J,n de mate dat de beklaagde werd ·vrijgti!sproken· voor 
het he" ten laste gelegde .feit· A.4 en behêilve. in de mate dat 
de 'burgerlijke partijstelling onontvankelijk werd verklaard 
en de burgerlijlee p�ij werd veroordeeld tot de k-en

· 
van 

haar vordering in lieide aanleggen. ; 

BEROEP lN CAssAT.li 
verwor-pen op 

1· 1 DEC. 2001 

ut(3!uitend: voor 
beatutcr.UJrce rnlrchttng -

- b��ften vaa tnwendJSe 
·aard 

ARREST 

Het Hof van Beroep zetelende te 
.Antw�rpën, neqende kamer, recht 
doende in correctionele· zaken, 
verleent. het volgende ar�est : 

In_zake van het Qpenbaar ·Minist.erie, 
en van :de burger:lij:ke p artij ·: 

HE.'l' VlAAMSE GIWIST, vertegenwoordigd door de 
Vlaamse Regering in de persoon van de Minister-' , 
President, wiens kabinet g.evesti:gd is te 1000 
Bruss el, Martel aarsplein 19, voor wie optreedt 
de Vlaam�e Minister bevoegd voor Ruimtelijke 
Ordening en Stedenbouw I wien·s .kabinet gevestigd 
is te 1 010 Brusse-l, .. RAC, Arcadenqebouw, blok F, 
6de verdiep ing en ·de · heer Directeur van het 
Bestuur voor Ruimtel".ij·.ke Ordening, Bui t·endiens t 

.Antwerpen, optredende in ·zijn hoedanigheid van 
gemachtigde ambtenaar ±n de zin van artikel 65 
van de wet van 29 maart 1962 op .de ru imtelijke 
ordening en de stedenbouw, met burelen gevestigd 
te 2018 Antwerpen, Coperni cuslaan 1, 

- vertegenwoordigd door Mr. M. Van Raemdonck, 
Advocaat bij'. de balie te An·twerpen ; 

tegen : 

geboren t� 
wonende te 

, 

- beklaagde aanwezig 

L 
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.BEKLAAGD VAN 

,'.\. [•'ij tr.brft.'uk c .• p dit *'" til:..-•l'en �·� • .::4.b::: :-rr. b9 d&r wctt .".." �';I "'''�'rt. 
l'Ö'l!>:! h<:•\lrl.:-.. rode or911r.ni sat i ll' ••• ,.,, life rui ,,,t.t.tli· Jtil!' c.rdl»"'i·rog e.n ··tèro dé 
'!tl'l·df'-l:lc:·uw. r;ewi jzi9d bi.j rle ötrt.'llutlO>n 4,�111.�1 en 25 d�r Wl'tt •.-iitn 
:�2 de-çtl',.r;b�•r .. s97q,, ·:LYodel"' ···� ··af·9.r.•mdlt .. scht.'\ ft�rti Jll• ��on 1.1i tcl.-uk
l.r�u JI:R .• •t...rg�'nn•ng_•.•An l"•�•t. C'o.l1r.-9e Vtl\n burgelloi!'Mt.w on sr:.h.opC!tl"•"r:' 
•1�1t t:.etr'itft· de fG:>iten .;er.meld' onder de puntfiln 2.3.4,5,6. 7 en a: 
'dol',. t.�nl 1111 tl.•l�tggi n.g $ ., n strijd 111et ·de ,,.,..gunni n9 van het col I &-qe 
Yéln burgfH!Ieester Of" !!I.Chctpenert van de .g��HMH��nte v.aan :S 
Jianu.,r-1 t9BS wat betreft. de feiten· ver-ld: onder punt. 1 der t.en
last.aleg9ing, �hl eigvnaar d:ie de· opstellilliJ van ·een vaate D4 
-..:e�;pl.aatabare inrichtt:ng hee:ft; tol!'gest·•an of Qedaogd en die tot. 
de NtWken. opdracht. heeft. 9&eaeven, OD de hi�n•bep.aalde percelen 
van. het onr.ocrende goed gelqen te 

. ei �endOIIi •1•n • 
geboren. te • de Mernaverlftfi!Jde wer-ken fn 
ar..t. 4-4 ODSCI:If'e:>len1gedur-ende hier'na'>.ierlflltld� periOde te h�ben 
!na.tandQehouden, nl.t 

·Ó& bov�overdieping van, .het c.lubhu:is ·vërdititl;d ,.,.. s.7' 
l:i· jke .. ·ertr�tklurn .w.r.4t<rvàri dti. ·ru�o"i.w v.ol t�i Î::l werd 

g&II.Yo�Aetreer.d ale.. t , 

a f.z cir.der -
(p�ce•.Ï 

een. hout•n con�.tructt·e,. ·geplaatst op: •en· htnc:ter�:ln;. ait· 
:·eètsel werk . en afgedekt 'illét. é-an. :z:ad&ldàt 'Uit riét· •·.(percnl 
9�.�6dastreerd aha. 

· · I ··· · · 

'het· ontboss.n. v.an· een best:aand looflfoa van t· 6 ha <per:cel�n 
gRklldastreerd als 

, "' 

biK doarvoeren. v11n een ,. CPli Hwi j.z i IJÎ ng en een aar·denber• van 
:t 4M • 10S 2t5!1 ·• lpercetlen galullda'streerd tala 

I, 

a)· ·.een houten. co,rrstructi e afgecktkt. met eten J esseno1u11r'sdak uit 
:wN'"te golfplatErA <&,211 • ,.  3,75 m x· ti CA -4 ftlt). 

b� een houten eont�•t·rL\ctie afgedekt. IIIA't een· le�u�enaare.d&k C:lit 
.:w.:s.rt.e golfpl.a.ten �29,40 .., ll S,S ·m 111 H c:a 4 e) 

C) eer. hou:ten corostructht 6fgedekt. ·m&t een le'Ssenaar•do!'k uit 
:war.te· Çtolfpl.�ten <7 ,1.0 mo n 4. 70 111 11 H 3 mJ 

.r.l &en l"r0\.1ten 1.-.nd'il .af911'deltt met een lee.s.enaar!id.ak 1.1i t z��osi!ir"te 
I)Dl fJ:II <llttm \ 1-:l ra >t. 12 11'1 tl H Ci/t 3 a .5 ai) 

·:b) r.:-t:-t"' houten l·,oods a:.fgede-�.1:. rr.et. een 1-F.sl:!.e-naaradal� u.i;.t :a-1.,.rt.l' 
Qr::.lf):'·l.o.'terl <W 111 )I .4.,90 m 11 �� c:a :..� -' ·s mt 

d) <i\'en br&
.ndtltuftc;,nl: op "'er. ll!el�len .dr ;. agc cn"!.tr�u: t i e l4 111 �:. 

l,lS 111., 
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eter. tot -pa&rd-tall.en _....,erbouwde bi l9,eb0\:LW van ·het hoevocom
.pl•x. C:!;: );=; m M S:S ar.i 

<perceel gel:ada�:�tr�M!!'rd ".l.s. 

het dqor-v�re� �iln eel"' ·rttl i ifwi j:zigi ng. 
·cporc�l g�:·kllodas.tr'eerd ·la 1 •• 

I� j i·nbrli'l.lk op ·de ·&r.U kel'en 612:1 .•. 2•·,22 en 23 van �·· wet van 7' 
·augustus 1931' ·op f:le� behoud van IIIQAU&enten en laf"!dB_Chilppa:n, 
aangr.t�otld· en gewi jz:igd bij hG't deëreet van 13 juU 19.72 en .h&t 
decriHt't ..,,.,., 3 lhltlir'.t 1.'976 tot liescherMi ng· van IIIOI'IIumenten- en 
s.t•ds- en dor'pe.ge:r':h:hten., ·...er.ken te h&tibe ondernomen ·weU.:e 
v.e,.boden zijn b'iJ 'tiet KoninkJ,.i;jtc Bas·lui.t. tot róliRgscMk�:t.ng ""'" 
een landu.chap, in cáe-u het: j.:.a. van 28 ui · 1962 tot. 
ranog.schikldng. ."",.,. het. l .• n.c:tsch._. Q&Yor• daar 'net .do'"i'r. 
... Eiosa•n•ttrin•, en·.,..,. .bepaáld de hiernaver-lde Y&r'bods:bep•HI:'-
9�: ·yan· dit besl·ui t te 'hebben overtreden door het uitvoeren , . .,n 
hierna'l!lel"melde werken OD d&. hhwi\ever.CMtl'de· perc-elen te 

.- eigendOI'I van 
gRbol"en te , nl •. t 

1. ia m!!m::l:tcc! mt!l!l.a. a ·o!u a.tm:. ta ·!!nel!D seu... tYAam 1 
.i!in!:!'K! !!l! !m' U- :IRI:U. !!!!.a. 

. 

daar op tiet peréa�l gekadiastl"eGrd a.Kà . ·ttn 
de boY�verdi.apil''9 van 1,\et-. clubhuitr.· i,t:toericht te hebban 

in 1'7' afzandarl.t Jke vertrek,can waarvan- de· ruMbouw vol tooi d 
werd nr.br!fU!c art. s.a• rengschÜckingsbeal.utt) 

tloor op het t:�er.c-eeJ geil.adastreec"d· als. 
hc:M.tten ccmstru.:ti·e, q�p·l'•ats..t op .. een· f:underiAQ ·\tit 
en afgedekt tnet e�m ·u•d&ldak uH rjllltt, opQeri-cht 
·<inbreuk art. 1.1• rttt.'<gsc�:l.k.td.ngsb�luiU 

I!IM 
meteelwer.k 
te hebben 

:!. !l!!t!t!:.!!!6flll.t. 9B D!ft! tli:l!S!t!:. ta· �l!!!D: �!l.!i.1.. !.Y§-!!!l ! .§!!R!.H!Jiit. 
l2B !tn �! ! t!i!!'.Ysci lî!l... · 

ctocr oa de DMCel.en CJekadav.treerd 
een be11ihoand- loo.fbos ... an :!: ö ha ontbast te. 

hebbon Ur.�r'tH.Jk ..,.,..t. 1. 3• .ranCJSC�ikkil:rg9be'!f.Jui tJ 

4. '!!! 11!1t!!C!!!n:ft !!!!!!!l.& ·9Q Di!!! !lJs!!!tt. !!' �ft!li!!D s!ê.t!.& _tyaè.�t!l ! 
ll:_!ltR':t!!HE !!� til 1;1 !!12�1:1 !UI.& 
door op de piH"cel en getca�astreerd als 

een r:e-l.iifwi jz i.g'ing· doorge',..oard te hebben en. 
een A•l"denbar•: ven .:!: 408 m • 2,51 • aangelegd ·t& hebben 
U nbre\lk ert. 1. 2• en 1.!'.9• r.ang&chUddng�e<sJ ui-tl 

'!'4. to mllg!:l:!.tt! �Yl!m.a ee .o.l�t! o!f�gc h ll:in!!!so �st.!!... .t.Y�!!st� .! 
9h�9k@C lîDI �� �! !�k!:Y�!:1 !î!@ ... 
door o� het perceel Qltk . .ndas.treerd als. 
h<:�uteon cone.truc:tiefl. afCJ&dll-M. 1roet: ·een h.•ll!oee.onaarsd&l( ll:l t· ;:.w&rte 
1101 f p t·•·.t� met .re-spec::t. afs.et i r•9���<n -ven B, 20 m :.t .3, 75 m ll H ca 
11 :u;, :>"1,•19 :;, :;� 5.50 "' •= H 4 m l:loli 7,60 m >� 4-., 70 m �<: H ,;, m qo 
�!-?"' t;.�ttetr.·.'&!"h.;,rdt .... 9 ·: 5. 78 liDI 38.,.7111 ar.) te t-.et.ber, or.,.a•r i cht 
!tr•breuk �rt. 1.'1·" ranc.,�s.c:!",ft:l:in9.lllbes.lui.t) 
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rr.. io tl!!!l'tJJrtCfe !l�l!!'!'!.o. S>G! oh:� !Hi�I.'!!J:!!:. �� RttAi!h!:! �f:otf.a i!:H!!:I!O. ! 
�·H9l:!�r. 1�6 {"!!· ;;1 !!'l!l!:�C t 1:1.:�� ... 
door op t't4>t pEl-rcefl'l c;e,.:.adi!l'liltreerd �r.la.. 2 
houtll'n ls:>Cids.�m. •f4:J&dEl'kt tttti't· ·-n ·) e-.!!.'ltena.r.rr.dilll: \.l,it .:zw.;,rte 
golfplaten met re§p�t. af•etingen van t2 • • t2 m � H c.r. � � 
S m ·en 28 m x 4.C?e· m Y. . . H c:a :t � 'S· 111·); EHtn be.tonverh.-.rdir.g il:'l. 
een drier.oe"a.vorlll <lB a x 21 41'1) en een bro���ndst'afta.nk ot:1 
���Ptalen drlo\ir.gconstrt.«:ti·e C4 a K 

.l .. lZ. Cfl,) oi)Vericht te hebben 
Cil't'brauk .N"t. 1 •. 1• rllft9G.chikldrigst.ealuiU 

7 • 92 U fiKt. !!!!.a. 
daar op het perceel ·9VItadastraerd al• een 
reJ.tafMi JzJ9h'• doorg...,oerël to MOI"dett door qa. het. verveaten 
en ut \diepen """' een wJ fer trn httt Ophagttn van .het. tef"'r.et n 
·Unbr�k .,-t. 1·.2• en S.9• rf'n9•·r:hil;ktllit•biHI1Ut·U • 

.. · 

:c·:. ·:-te"o· H i!l'-!t!.l !�'!@ t:.et. i-!! !\491:!���· !1!!... 
..• ··Pi i 'i �bretufr. oP d• · w-.HkeJ cm s .'Hl en 84• va.f'! het ;A.J 9�� 

Rö,9l�t . . voor: de. Arbëld1iib�<&C.hêÏ'aing;; . 908'9et;eurd door" de 
F:�9.àntSt.ë.,.J.\.Ïi'ten . . yan. )1 �flobr�lillr.l" :19.46. en ··van· 27. ·tJepteat»er 1947. .•. 
·n�.�tJ:":o11.ft:• .dt;l'Or. de. a�t·�kel&ri l'•t'2,:4,5' en �: ·�.� ��.wet YiÎ� .•. ��. �et. 
,t.aas brttre.f'fende. :h..tt:. ·toezicht' ·öP· de: ·.9eYa_._fi':J�•·:; P.l'96:l!=�d� . of' 
.t.i'ndä.r. H .. :ike. 'i·nr Ï è'ht.'i.I�9G:•Î"t en: �· ·de. !it'öaiát'ulèjen ·,en�; , . ���k;_��,!l!.l�'l!:o: 

.fjjéW'i· l z;·ui� ·dciór ·dct: ·wet �'an .22: ]uii. ·ià74::-ê:iia de. .;i:ft·ige, ·�•v•l, 
. z��.� -��1'!� �V�·Y�!). '.;ie •q.(�:iiutid .:d�(è :������én� �t.!'.�äJ ... -':Z: .Y6ft • 
����cf .�� ��_". A.�l �t· .til�d. :i� .'è:la!li'�G!· �-�- �!ftl·t;�aen·, _d.e. 
••�l:o1 tati:e: te :'Zi jf'l begonr•&ft• :fé hetibén: :woor�1t9•%.�·;. .t�� "'.!�� 
ver.:aód«d . of. vérpl.à•t.1i.t, vän� ·een f.àtirrek • _.r�hui ••· .�·kP..�!!!!�•-.. 
�9�#).!:1 •· '�.��·�iP.�áa't; �:,; ��n.i\u::b�y�� ·, ücnfn•.! tO&'lT>teJ •• et,�� .. � • 

... ,.�"!..� .tt.•t �H.t:�f)�. �t� !n· ·b�rtJf ·.�� �f· :�n llier.kin� ·•tel.len 
gev.a•r:U:Jk, �eZDf.ld of' ;Mt�der'U.,jl: 1c�: �.�.Jn �'·�i� __ het v_�w-:! 

·ui"tllia.;alit 'v•n troofd5t:ük. U A af :8: ..,.en. ·t'Uel ·J ·v.an v�noailid 
·.IR9.��en Rtt91·�t, (fi �Ai. fin �- 2 t.Mits vê:lar "at: .�.� ·� ;Y·� 
·��-.:�:���r:�· ·v�'.P.ê�i(�f· �· "i��iior� �. �vl:�t·nvapun.t:. 1:\� :t:s 
:c�·an:. se�c· ·••-r' cht .l .. •ç. ··nl.ot ��rtr:eft, (�!'��� 24'l.,3.• AADBh 

"'Ö.:den·· �,. 'bew�•· vàn �r.i.Jvinc .,,., dè dasv�.lfls �- :��· · 
. 4oör csa ··� .... Rypothekä 3• 'k&Dtoiol" te ·lnt.Vei'IIU't. del� 28 janu-·· . 
81'1 .1993 lil"• iz?s; botk�:833·d�t �;�·: · . . . 

� • * 

Gelet .op d.e hogere. bert,Jepen �ngest.e1d op: 
- 22 j urü �99� door de be��aagd:e en dit tegen 

de besch�kk1ngen, waarb�J be kla� gd• veroor
deeld we

.
rd voor de betichtingen. A 1, A 4, 

A 5., ·A 6. A 8. voor de· bet.icht i ngen B .1, 8 4', 
B 5. B . . s en· B 7 en vo.or C en in d.e mate d ·a t 
geen u1tstel van d� uit�oering van de atraf 
�erd verlae�d. Op burger lijl 9ebied wordt 
l:loger beroep i n geste.ld in de m·ate dat maat
rege1en werden aptelegd in de p �nten 2, 3 en 
� ; . 

- 24 juni 1993 door het Qp.en:baar Ministerie 
te:g�n al d·e be.schikkingen op strafrechteli].l< 
geb1ed ·; ·· 
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tegen het. vonnis op tegenspraak u.it:ges·pro·kef.l 
op 9 JUNI 1993 door· de 25e· bis kame·r· (drie 
rechters) van de recht·banli: van eer.ste aanle.g. 
te ANTWERPEN de welke, rech.t·doende ir.� 
correct�Dnele zaten 
- de feite� bewezen verklaart 

. . 
- boofdena de .......... leital A en B ·tot: een Jtoordg'avanrafs
S'tl:af 9Bá 'f'L1'P.ID:II Dl8lll eaa tot:· een gel.eoet:a ftD ftBIDDIBilaD 
I'RMII:, 
.. llpofclens bet telt c ·t:.ot eea fGldboete 9'IUl Y.I.3PBOIIDB8D ·I'.R.IIIK,· 
en Yei'Oëmteelt !:la tot de Jcosten van ll�t gedinq, hetzij a e.so2 rr 

. VerpUcbt �lde t:ot. bet betalen. van. ·'.l'lfB.EJI'AAL een bijdr�-, 
9� vu vrn I'IWtK, ... develka b:f.1 toepasslDCJ van ar:tiu.l 1 1ra11 
de vet. van 5 lUiart lt52, qliv:f.jsl;d 4oor de ·wet 'liaD· ·26.·6·.1992, 
ve:t"'IIHrd.erd is Jllet JtO declaan per trant, 1�t die bl:jdraqen 
elt·VIJFHOHDBRD FRARK •allen bedragen# 

� veroordeelde tevena, • bij · tçepa�lng: vu art .. 9I IC.B. 
28.�:2'.1950 zoals qev.door �� �.�.a:. van .29.,7�.1992, .een, ·ve;t'C'J'08-
diftcj op. van vi jfhoncJ.e� tr8Dt, 

lil� 1�� dat .Pij toepassing van �rtikel 1. van de· Wet. ·van ·s áaart .;Jf$�, qewi,jz:l� ��r de. wet van. 2�.7�.1�91, de qe.l�tän: ;.van . z •. ooo .fr en 500 fr vermeerderd· zijn met ·a go deciemen per lpntc,. zodat cUe qelc:lboeten respectieveUjk 1ao.ooo tr. .én 5!'000 fr zullen beclraqen, •: · · · 

JU�paalt· de duur v&;n de qevanqeft:iàtraf waardoOr dé qeldbOeten etVa.ri9Gh· ��.n worden .b.t j ·qebreke aan betaling blnnen ·48· � jn v�rmeld in artikel 40 van · het strafwetboet op ,.. H&aRDBK elko· ' 

VORDERINGEN' EH BURGERLIJKE PARS'lJSTEtLI·NG HET VLAAMS· GEWEST 

ont"anke.Ujk en gegrond : 

.1- bevel�n. beklaagde blnnen een termijn van l jaar ".anaf heden 
over te gaan tot de herbebossing van de percelen 

met qeiJQnqd 
' loofhout. op basis van inl·andse eU en dit voiqens een herbe

bosstng•plaa van een.bosbouwer; 

veroordelen beklaagde aan de burgerlijJee partij ·te betalen een 
dwangsom van 5.000,-F. per dag wanneer aan de veroordeling tot 
herstel van de plaats in· de vorige staat geen gevolg wordt 
gegeven bi.�;�nen de vestelcle termijn; 

.achtigen de bur.gerli�kè partij op ·kosten van betlaagde de 
werken zelf u.it te voeren na verstri;fking van de vastgestelde 
term1 j n;· 
2- be".elen beklaaqde in21ake de percolen ,_ 
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bJnnea een tonlijn 
vaa ééa jaar vanaf hed.en over ·te gaan tot het verwijderen. van 
de aarden wal door dez.e uit te spreiclan ovel' het ontboste 
perceel en over t� gaan ·tot n1vel'lel'lng;-

veroordelen bek·laagde aan de burger! ijke partij te bota.len e�n ·d,.,angsom van 5.000,-F •. per dag warsr.eer .aan · de· veroordeling tot 
herstel van de plaats ·:tn cle vorige· staat geen gevolg wordt. 
gegeven'binnen. de testeldë termijn;_ 

machtigen de burgerlijke parti·:l op· kos�en: van beklaaqde d e  
werken zelf uit te voeren 'nà verstrijking van d e  vastgutelde 
termijn; 

3• bevelen beklaagde, inzake de conatruct.les· voouien in de 
tenlasteleggingen A-5 en 8-5 e� ge� op de percelen 

, over· te gaan t�t sloping der constructies binnen 
een·termijn· van �4n jàar vanaf'heden: 

·veroo·rdelen beklaagde aan· de: burgert'U�e partij te betalen een 
dwangsoli van 5.000,-F� per dag wanneer aan de veroordeling tot 
herstel van de plaats in de vorige staat ·geen gevolg wordt 
gegeven binnen de gestelde termijn: 

machtigen de bur.gerU:tke parti':l qp 'kosten. van beklaagde de 
werkea zelf uit te �oeru na verstrijking van d� vaatgestelde 
tel'JiljnJ ..... 

4- beveten beklaagde, inzake de conatructtes. voorzien Sn de 
tenlasteleggingep A-6 .. en B-6 en·· gebOuwd. oa de percelen . 

' over te gaan tot. aloping der Con&tructies'blnnen 
-een termijn van 4411 J.aar '!'linaf. 'hèden; ,. · 

mac�Ugen de burgerlijke ·pa.rtij op kosten van beklaagde ·de: 
werken zelf u!.t te· voeren n a  verstdjkinCJ van de vastgestelde 
te�rmi'jn;. 

s- beve:len beklaag�e, inzake de' op sectie 
verbouw.de paardestallen·, binnen .het :Jaar vanaf beden over te 
ga·an tot aanpassingswerken ·bestaande uit het bekteden van. de 
o.evels uit betons.tene.n lllet baksteenmetselwerk ofw.el het aan·
brëngen v-an een .sierbepleiatering uit ltchte kleur;. 

veroordelen beklaagde -aan de burgerlijke partij te betalen· een 
dwangsoli van 1,000;-F. per dag wanneer aan de veroordeling tot 
herstel van de plaats in. de vorige staat geen gevo�g wor.dt 

·gegeven binnen de gestelde termijn: 

H�cbtlgen de burgerlijke partij op kosten van beklaagde 4e 
werken zelr u1t te voeren na veDstrtjking van de vastgestel4e 
te.rmijn; 

• * * 



.. 
.. 

. .  . . 

9.2'2 p 9) - 7 

Gelet op het tussenarrest van-deze kamer van dit 
Hof d.d. 30 Jtfl.fZ �999, hetwelke besli·ste· als 
volg.t : 

Alvorens recht te doen ;· 

·Her·opent de debatten teneinde par.tij en en het 
Openbaar Ministerie te horen betreftende de 
wijziging tijdens· het beraad van dit Ho.f in .de 
wetgeving inzake Stedenbouw en Ruimtelij.ke 
Ordening door het Decreet d .. d.. 18 mei 1"999· 
.(Belgisch Staatsblad d.d. 8 jwü 1999·) ; 

Stelt de behandeling van de zaa·k op de 
ter.echt·z·it.t'ing van donderdag ·28: oktober 1999 te 
09 •. 00 uur .i 

/ 

.•. * *· 

/ 
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Gehoord het verslag gedaan dqor de heer G. Van 
Cra en, ·Voorzit ter ; 

Gehoord de burgerliJke parti.j .in haar middelen 
ontwi kkeld door Mr. ·M·. Van Raem donck·, Advocaat 
b:ij de balie te Ant.werpen ; 

Gehoord het Openbaar Ministerïe in zijn 
vordering ; 

.Gehoord de beklaagde ir,t zijn middelen: van 
VE;!rdediginq ontwikkeld door Mr •. M . .- Den,ys,. 
Advoc�at biJ de balie .te Brussel: .: 

.G�iet op de te·r: .tereéht·zitt:ing ·van 'het Hof: d .• :d., 
+5 :ap.J;'il! 1'�.9:9 .. heet-,gele'gde conc·lus·ies· ; 

Gelet; op het tus�er1a::rr��t. d .• d. ·3ó .]:uni '19.99 
·wa�rbij de deba.tt,en :werden 'h�+9Pe·I1g .op da�t:t,lm ·v.an 
28: oktobet:. 1.9·99 :;. 

'0ver.weqende dat :be.t bepe:l?'kt hoger beroep van 
'be'ld aagde ·en het algemeen hoger beroep ·van ·.he:t 
Openbaar Kinist�ri·e, r.egelmatig naar de v.qrn:t en 
de termijn ·antvanke.li.j·.k zijn -;-

Overweget:J.de .P,at. het Hof vasts telt da t. het 
Vla·amse Gewest zich ·burgerlij)ce partij S·t'elde 
(cfr. stuk .310:) ter terechtz'i:ttinq ·van: dè eerste· 

rechter op 24 februari. 1993 en aldus qoor de 
eerste rechter werd aangez·iE!n ; dat het Vlaamse 
Gew.es.t ·geen beroep aante:kende ·; da·t het Ho·f 
thans vaststelt dat wordt geconcludeerd in naam 
van "de Gemachtigde ambtenaar ·en 'het Vlaamse 
Gewest - geï:·nt·imeerde 
- appelante .op incidenteel ho·g�r beroep" ; dat 
.het evenwel ·nogal evident is ·dat het Vlaamse 
Gewest burgerlij.ke par.tij was en .is en als 
dusdanig incidenteel be�oep kan instellen ; dat 
uiteraard de gemachtig$-le ambtenaar niet voor het 
·eerst in hoger beroep 'als' bur·ge·rlijke partij'' 
kan optreden en à fo·rtio.ri geen incidenteel 
hoger beroep kan instellen ; 
dat moet ·Worden opqem�_r}ct;: qat de v:ord·ering v.an 
de Gemachtigde Ambtenaar, zoals· die in casu 

blijkt ·uit de stu'kken van de strafrechtspleging, 
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hoewel burgerlij'k van aard toch behoort tot de 
strafvordering ; . 
dat be.�waariij k de bij.zondere· .proced.u:riêle 
toestand van de G.emachtiqde Ambtenaar, die 
qeens·zins. te vergelijken is met die. van een 
burgerl ijke partij·, en de proceduriêle toestand 
v� .het Vlaamse Gewest als burgerlij:ke par.tij, 
onder één en dezelfde noemer kunnen worden 
geplaats.t, zoals. ten -onrechte in conclusies v:an 
Mr. Van RaeD;tdonck �ordt voorgehouden. ; . 

dat het Hof dan -oek ui-tsluitend het: Vlaamse 
Gewest als ·(reqelmatiq gestelde·) burgerlijke 
partij erkent ; dat in casu de -Gemachtigde 
Ambtenaar NIET als burgerlijke pa-rtij is. 
opgetreden noch -als dusdanig door het Hof wordt 
aangezien ; 

Overweq_ende dat de Procureur-g.eneraal te:r · 

terechtzitti.ng �an 1,8 maar:t· 1'99.9 d1!! ;precf:s.ering-
ac�·ua-l:;il·se:r;�.ng vorderd� V.êl1'_1 .:cte fe_j;ten van: de· 

· 

tenla·steleg:qingen A, B, en ·c ; da-t het. Hof_, 
gevolg qe:vend .aan deze vordering,, de :feïten van 

d� Çen,I.a·�t�·l�gg_Îng�n �t a· ei). Ö g��ch;rjj ·�t 
overeen·kom.sti-g de doa·r het Openbaar Ministe-r-ie 
neergelegde no·ta d.-d .•. . l:S ·maart 199·9· (:stuk 33:):, 
namelijk : 

• · ·  

"Tenlastelegging A:: 
overwegende dat de ·feiten ander deze 
tenlastelegqing, zoals omschreven in he:t hier 
best�eden vonnis·., · thap.s op dezelfde wij ze 
:s-trafbaar gesteld zijn .ingevolge de artikelen 
42, 43,. 44-, 66, ·6a.,. 69 en 7.2 van het D�creet van 
22 oktober 19.96 to.t coördinatie van de Wet van 
29 maart 1962, ho-udende o·rgani sat-ie van de 
ruimtelij.ke o·rdening en van de· stedenbouw 
('Belgisch Staatsblad van 15 maa·rt 1997) ; 

Tenlastaleqgi-ng B.: 

Overwegende dat de feiten onder deze 
tenlastelegging, zoal-s omschreven in het hier· 
bes-treden vonnis., thans zwaarder st·rafbaar 
gesteld zijn met een hoofdgevangenisstraf van 
acht dagen tot �es maanden en een geldboet·e van 

honderd tot honderddu-izend frank, of m�t· één van 
die straffen alleen,. ing.evolge de huidige 
artikelen 5, 10 § 1, 2°, 20 § 1, 3°, 11 
(.herstelverplichting)., en 22 § 2, van het 

Decreet van 16· a-pril 1996 hondende hesr::herminq 
van la-ndschappen (-B· .. .S.. van 21 m ·ei 1996.) ; 
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Tenl.aatelegqing C :· 

Overwegende dat de feit en onder deze 
tenlastelegging, zoals omschreven in het hier 
bestreden vonnis, thans zwaarder strafbaar zij n  
gesteld met een hoofdqevangenisstraf. van acht · 

dagen tot een jaar en een geldboete van honderd 
tgt hond�rQ.dui'zend frank, of met. één van die 
straffen alleen, ingevolge de huidige artikelen 
2., 3,. 4 5· 1., 39 § 1, 1° en .§ 2, 44 en 46 van het 
Decreet van 28 juni 198"5 betreffende· de· 
mi:lie.uverqunning en door de artikelen 1, '5, 71, 
80, en bijlage 1, van het Be sluit va

·
n de Vlaamse 

Executieve van 6 februari 1991 houdende 
vast·stellinq van het Vlaams Reglement 
betre·f·fende de milieuvergunning, dewelke aldus 
de exploitat ie ·zonder verei-ste vergunning: van 
een· inri:çhting van de: tweede klas·se� in c.asu efi!n 
inz:ichting die geviseerd wordt door rUbriek 
1·1. :3. 6 der ho.gèrvemelde· bij'lage 1 ,_ meer. bepaa-ld 
een. ops.:t.:agp�a�t·s vpor v.loe·�·s.toff.en. m:�t een. 
ontvlammi-ngspunt: :hoger· dan SS g�aden Cels:ïus. 
maar dàt de. IOO graden Celsius nie.t ·overtreft., 
me·t ·uitzondering van deze bedoe"ld in ·rubrie.k .84 
(Zeehaven-gebi-eden) , en me.t lln to.taal ·een 

inhoud.svermogen van .mi ns-tens· 2.0.000 liter, 
strafbaar. stellen" ;, -t: 

dat deze pr.ecisering:-actualisering, tijdig ter 
kennis gebracht van de beklaagde opdat hij er 
zich .kon op· verdedig.en, ·geen wij_ziging .m:eebreng.t_ 
aan de feiten voorwerp. van de initiêle 
strafvorderinq en van de verwi j zingsb�schikkinq 
van de raadkamer d.d. 20 febr-uari 1992' ·; 

Overwegende dat de ·strafvo·rderinq niet 
vervallen is door ver.jar.inq ; 

OVerwege nde dat met betrekking tot de reden van 

he�opening der debatten op 28 oktobe·r 1 9.99, h-et 
Hof vaststelt dat het Decreet van 22 oktober 
I 99:6 tot coördinatie van de: Wet van 2 9 maart 
1962 onverminderd van kracht i·s. gebleven:. ; ._�:_�:· .• 

Strafgebied 

overwegende dat door het .strafdossier en door 
het onderzoek ter terechtz:itting van het Hof 
gedaan de schuld van beklaagde. aan de feiten �ran 

de tenlasteleqqiri9en, zoals thans aangehouden 
uitgezonderd -de· feiten -van de tenlaste l egging A 
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4, ·.bewezen is g-ebleven ; dat het Hof, rekening 
houdende met de actualisering die geen ·afbreuk 
doet �an de fe·iten z.elf, de oordeelkundige 
redenge.v1ngen van de eerste -rechter volkomen 
bijtreedt en tot de. zijne maakt, uitgezonderd 
.met betrekking tot dè feiten van dE;! 
teplastel-eqging A .. 4, nu deze redengevinqen de 
"'omvattende. ·�onclusie" · van bekla·agde in grote· 
·mate beantwoordt ; 
dat !.let ·Hof, vollediq�eidsha.lve:, bav.endien het 
valqende ·overweegt : 

dat door meni g re.qelmatiqe . vaststelling en 
·genomen. foto, die klaarblijkelijk beklaagde 
zijn ontgaan,. duidelijk zowel met betrekking 
tot de afmeting: als met .betr�kking tot de 
bouwwijze en materiaalgebruik, de niet als 
gering te relat·iveren ·omvang van de bewezen· 
onwettige .bouwwerken moet worden vastg�steid; 
.4at Qeklaag4.e ·ond�;r d�· te.J;J.lastel·egging :Á 
·u�t's.lu:i. t·end. ·wordt· ·verevo::J::gd wegens feiten van 
in standhoudinq van ·onwettig$. bouwwerken; 
onder de ten:�asteleq.ging B weg.ens . .Q.et. 
ll�.tv<;>�ren: v�.n. {bo�w) werken waël,·rbij: inbreuk 
werd gepleegd op· ��de voorschri f.ten met 
betrekki-ng �ot· he.t. behoud van ·monum.e.nten ·en 
.landschappen" ;- ' 

dat be·komen regularisaties i·nderdaad een 
einde stellen aan de onwettige toestand. doch 
geenszins het mi�drij f dat de o�wettige toestand 
deed· ontstaan of aanhield, wegneemt ; 
- dat een toelati:nq van de ove:rheld tot 'het 
exploiteren, uitbaten O·f inrichten van ·een 
golfterr.ein geenszins ( ipso facto) een toelating 
of vergunning inhoudt om hetzij 
(verqunningsplichtige:) gebouwen of constructies, 

of ze al dan niet in verband s.ta-an met de 
golfsport of de uitbating ervan, op te richten, 
hetzij onwet tig opgerichte bouwwerken in stand 

te houden of aan te passen a·an het tiit.oefenen 
van de golfsport of·. aan de uitbating van het 
golfterrein .: dat in cas.u zowel voor het 
vergroten en of aanl eggen van vij ve rs , he.t 
bouwên ·van rust of schuiihokken in de mater.ialen 
en IQ.�t de afmetingen zoals vermeld in de 
tenlaste1eg.gf.ngen en voor het aanzienlij.k 
wijzigen van het reliêf, vergunningen moeten 
worden bekomen. alvore,tlS· voormelde 
ve:rqunningsplichtige bouwconstructies op te 
richten ; . 
- dat geen "principe" - arresten of arresten met 
algemene gelding worden. geveld door een Hof van 
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.Beroep en .. dat dan ook evenmin het· arres.t van '-20 
j'uni 1986 .als dusdanig kan t('�Orde.n aangezien ; 
dat de· feiten voorwerp van het zop�s .qeciteerde 
a.:.t;"rest alle·szins:, vo.or zover kan worden 
·naqeqaart·, ·fundamenteel verschillend. zijn met de· 
feiten va:n huidige: zaak ; dat in ca.su, gelet. op 
de ;E·ei tel ij kheid der bouwwerken (het· ·verbouwen 
van de bo��nverdiepinq, inrichten van 17 
vertrek·ken-hoter·.kamers in strijd met de 
voorwaarden onder art·. 1,. 2° van de 
bouwvergunning verleend. op 5 januari 198.8) 
inderdaad de .. strafvorderin.q stand houdt .nu 
zondenneer de voorwaarden van.de bouwve.tqininiriq 
in de wind werden qeslag:en· ; dat laat·st.ge�oemde 
bouwvergunning werd verkregen teneinde een oude 
loods te ·slQpen en te vervangen door een 
"clubhuis enkel te gebruiken als clubhui-s" en 
g.een_s.zins een bouw:ver.qunnlnq werd· verkregen oJ:g. 
een oude· loods te .sl:open en té vervangen door 
een ander gebouw· dan een clubhuis '('st. 205 -
.204] ; dat iri tegens.telling met wat b'e.klaagde 
voorhoudt in casu strafbare handelingen werden 
gepleegd .me.t betrekking. tot het clubhuis, do:or 
·st�ijdig met de· vergunning te b9uwen of 
herbouwen· ; da·t de inschikkeli.j':kheid' van de 
gemachtigde· ambtenaar en van· de gemeente bij he·t 
regU.l-ar.iseren geÈm a·fbreuk doe.tt aan de. feiten 
van. de· tenla·stelegging A. '1 .; dat beklaagde 
immers deze -onwettig uitgevoerde· bouwwerken 
heef.t in stand gehouden tot i7 september 1991 ; 

- dat in<ierdaaq de feitèlij·ke gegevens .. van het 
strafdossier en de reliêfwij zf.ging (aarden berm.) 
geplaatst in de omvang van ·de ·betrokken percelen 
be·zwaarlij.k kan worden voorgehouden dat de: 
reliëfwijziging "aanzienlijk" is ; dat. dan ook 
te dezen me:t betre·kkill:g to:t d� tenlastelegging 
A.:4 beklaagde moet worden vrijgesproken ; dat 
evenwel de tenlastelegging B .•. 4 bewezen blij ft 
(nie:t naleving van het rangschikkingsbesluit') ;· 

- dat hoe· dan ook· uit .de beschrijving. :van de 
feitelij.ke toestand van het P.erceel. 

en :uit de beschrijving v:an de er 
uitgevoerde ·werken duidelijk blijkt dat de 
bouwwer'Js:en ·en betonverharding (tenlastel(;!gginq 
A. 5) vergunningsplichtiq waren ten ·tijde· va·n 
ui tvoeri.ng ; da·t endanks, beklaagdes beweringen 
in concl.us'ies: het Hof slechts kan vaststellén 
dat het niet gaat om. "kleine· .schuilhokken" maar 
wel om constructies: v:an 10-.t·allen vie:rkante 
meter .; dat àe· afmetingen in de 
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tenlast·eleqgingen voor zich spreken. ·{8,.·20 m x 
3,75 // 9,·4 m x 5, 5 m // 7,6 ·x 4,7 m) ·; dat 
geenszins .de omstandigheid dat op· alle 
golfterreinen :zulke schuilhokken aanwezig zij·n, 
de feiten van de tenlasteleggingen ontzenuwt ; 
dat evenmin bezwaarlf:jk kan worden voorgehouden 
dat een be.tonverharding, ·zoals deze die hier 
werd aangele.gd,. niet -als "duurzaam, weerstandig" 
moet worden aangezien ;. dat de vraag dan wél 
rijst waarom beton· als· mater.iaal werd q.ekoz·en ; 
d�t ook de 'bewering dat zulke betonnen 
verha·rding van SB, 7 m x 5, 5 m ook voordien 'Was 
aanq.elegd voor het voederen van dieren, niet ui.t 
het strafdossier blijkt; en .bovendien bijzonder 
·onwaarsch.ijn.lijk vóorkoint ; 

· 

- dat beklaagdes conclusies voorbijgaan aan de 
(vrijwel:). onaantastbaarheid yan geklasseerde 

monumenten e·n landschappen ; dat in casu 
bovendien de aanleg- en, vergratingswerken aan · 
de vijver, een reliäfwi.:]:ziging meebracht yan 
·OP sommige plaatsen- onge:v.e�+. ·i: m� ·en dàn o<>JC 
.als AANZiENLIJKE' en. aldus 
·vei:gunning.splich�ige ·reliëfwij zlging· ·(.decreet 
..St·edenbouw·) moet. worden bes·chouwd ;. 

- dat .h�t .Hpf geen w ettelijke reden tot 
.schorsing van de str.afprocedure .ziet nu ·(en 
bovendien} de stra·fpr�cedure �liet 
afhankelijk kan worden gesteld v.an een 
administratieve rechtsprocedure ; dat d:e 
eventuele regularisatie van onwettige 
toe.standen geenszins de bewezen verklaarde 
inbreu�en die zich s:itueren (lang) vopr de.ze. 
regular.isatie. te. niet doen, rechtvaardigen of 
verschonen ; dat trouwens het onredelijk lang 
laten aartslepen van ·een strafprocedure, 
ingevolqe .de veelvuldige en (laat) ingestelde 
administratieve proeedlires in strijd is met 
een goede rechtsbedeling en met art . 6 EVRM ; 
dat het Hof dan ook een langer dralen, met 
be.t.rekk1ng tot he.t uitspraak doen over deze 
strafvorderinq en de daarmede samenhangende 
vorderingen, verwerpt ; 

- dat de herstelmaatregelen zoals hierna 
bepaald ook behpren tot de strafvordering 
o fschoon· zij burger1ijlc van aard zijn ; dat 
het epieggen van. deze herstelmaatregelen 
geenszin.s afhankel i j k kan worden gesteld van 
de :vrijblijvende en f-luctuerende v-isies van 
mini·s.ter-s, burgemee.$ters of andere' 1êd-en van 
de uitvoerende macht � ·ctat het Hof zich te 
dezen houdt aan de wettelijke voorschriften 

zoals z.e vandaag bestaan ; da.t vooropgestelde 
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herzie_ninqen van het Gewestplan, in zo.ver 
àeze zouden bestaan _, geen a1fbreuk doen a.an de 
wetgeving toepasselijk vandaag. en de door 
beklaagde willens en wetens onwettig 
gecreêerde toestand in de geincrimineerde 
tij.ds�:>eriode. ; 

- dat de eventuele bouwovertredingen v.an de 
Vla·amse Gemeenschap of van andere 
overheidsorganen geenszins een vrijgeleide 
zijn voor particulieren om gelijkaardige 
overt�edinqen te plegen ; 

- dat tenslot-te moet worden opgemerkt dat he.t· 
Hof geen tegenst:rij_digheden heeft ontwaa·rd. 
tussen enerzijds de toepasselijke (.nationale} 
wetgeving en q.e international.e verdragen .die 
betrekking .hebben op het cul.tureel en 
natuurlijk erfgoed ; dat wel in .tegendeel 
zowel. de stedenbou':ll'kundige. vo.orschriften als: 
d'e voorschriften in verban9. �et. monumen.ten en 
iandschappen het:zelfd'e beogen dan ·voorm.�lde 
ve_rd�a,gen. �a:l'.l. �ranadà e.ti ·Par.ij.s. eri precies· de 
in stand ho.udlng van ons· hi:storis�·, 

cul.tureei en zelfs: .economi�ch· er.·fqoed ·wille_n 
verze.ke.r;en· en benaa:rst'iqE:m ; 

overwegende dat de: hierna bepaalde stz::�f'- voor 
d� overeenkomstig art·ikel 65 swa· vermengde 
feiten van de tenlasteleggingen, in 
overeenstemming: .is met de persoonlijkP.eid. van de 
beklaagde, met het aantal inbreuken, .de wijze 
.waarop ·ze werden begaan en de omvanq van de 
gevolgen ervan ; dat een gevang�nisstraf, gelet. 
op het ti j.dsverloop sinds de feiten, niet gepast· 
is ; dat de hi.ernabepaald'e eff·ectieve· geldboete 
wordt opge1eq4 ook reken�nq houdende niet de 
onwettige· winstoogmer.ken ·waarmede voormelde 
inbr·euken werden ,qepleegd ; . 

Overweg·ende dat beklaagde nie·t z:innen-s is 
vrijwill ig aan de onwettige toesta·nd een einde 
te stellen zodat de hierna bepaalde 
herstelmaatregelen gekoppeld aan een dwangsom 
moeten.wor.den opgelegd, waarbij moet �orden 
Qpgemerkt dat de v:orderinq van de gemach�igde 
ambten�ar met betrekking tot de herbebossing, 
verwijdering aarden wal-berm thans zonder 
voorwerp is geworden ; dat er geen grond is om 
tot de onwettigheid van de herstelvot;dering te 
besluiten; · �  
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Burge:rrechte l i j ·k ·gebied 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . _ _ _ . _ _ _  ...,.. __ _ _ _  .... _ _  _ . 
0ver.wegende dat ·de burge:rli.j' ke part ij het 
Vlaainse Gewes:t voo rhoudt dat .de· haar inges te ld 
bur.gerlij·ke· vo rdering ontvankel ij:k is ;· .dat het 
Hof even�e1 in hoofde· van deze burgerlij ke 
part ij geen persoonlij ke (particuliere )  
effectieve schade ·�ari vas tstellen noch. brengt de 
burger'lij ke partij ·bij waaruit die particuliere 
schade zou kunnen best-aan ;. dat i n · tegens tell ing 
met de oorsprong en he.t doel van de vorderi.ng 
van het Openbaar Minist.erie en van de 
Gemachtigde Ambtenaar op strafgebied, het ni et 
vols.taat voor e en burgerl i j ke· pa.rtij o� zoals in 
casu te verwij zen naar algemene doe ls.tellingen 
en intentfes die elk openbaar bestuur moet 
nast reven namel i j k het waken over· een goede 
.ruimte·liJke· ordening· ; dat het Vlaamse Gewe.s·t 
.geen particul i'c;!r� .sc�ade ·.aantoont en derhalve -de: 
burge·rl ij ke partij stelli-ng ·.als niet ontvankelij k 
�ad �eten worden afgèwez en door de .eerste · 
rechter .1 ., dat· \).:,i teraard het incident eel beroep 
van deze ·burqer.l!j ke partij. ·dan o.o k 
onontvankelij k i s· .; 

OM DIE ·�pENEN , 

BET HOF , r.echt doende op tegenspraak. ; 

Ge!Le t  op de arti kelen en wetsbepal ingen 
aangehaald in de voormelde· :ten1a s t elegging:en A,. 
'a en c, a-lsook de arti k e len : 

- 2 ,  1 1., 1 2 ,  1 4 ,  2 4 ,  .3 1 . tot 3 7  en 4 1  van de· wet 
van 1 5  j.uni 1 93 5., 

- 2 1  tot 2 6  van d'e wet van 17 apri l 1 87·8 
gewi j z igd ·daor de wet van 3 0  me i 1 96 1 ,  door 
art i kel 25 van de �et van 2 4  december 1 99 3  en 
doo·r de wet van 1 1  december 1 99 8 ,  

- 1 ,  2 ,  3 ,  7, 3 8 ,  4·0 en 65 van het 
Strafwetboe·k, 

- 4 2 ,  4 � ,  4 4 ,  6 6 ,  68 , 6 9  en 72 van het Decree·t 
van 2 2  oktobe r 1 9 96, (. t en l astel egging A) , 

- 51 1 0  § 1 ,  2·" ; 2·0 § 1 ,  3 ° ., 2 1  en 2 /:  §. ·2· van 
het Decreet van 1 6  apri 1 1.99 6  
( t en l as.tel.egqing. �) , 
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- 2 ,  3 ,  4 § 1 ,  3 9 § 1 ,  1 o en .§ 2 ,  4 4 en 4 6 'van 
het Decreet van 28' j uni 1985 en de arti kelen 
1., 5 ,  71 ,  8 0 , . en bij l . 1 van het Besluit van 
de Vlaamse Executieve ·van 6 feb:r;;uari 1 9 91., 
etenlastele gging C) , 

- 3 ·en 4 .  van de wet van 1 7· april 1878,  
1 van. de wet· van 5 maart i'952· gewij zigd. door . 
artikel 4'8 van <:i'e wet van 20  j'uli 199i en 
door· artike·l 1 van de wet van 2 4'  december 
1 9 93,  

- 2.8 en .2 9 van de ·wet van 1 auqus tus 1 98S: 
gew± j.zigd door artikel 3 van· de we.t van 24 
decemb�r 1 9 9 3:., 

- 5 8  van. het K. B .  van 1 8  december 1 98 6 ,  
- 1 3 8 5bis: van het. Ger4  We tboe ·k, 
- 91 van het K . B . van 2 8  december 1 95 0 '  

gewij z!gd do·or a·rt ike l  .1 van he t K .  B .  v an  2 3  
december 1 993·, 

- 6·6 , 1 62,  1 90 ,  194 ,  2:03 § 4,  21 0·,. 2 1 1  en 2 1 ?, 
v.an het W.etboek van StJ;afyo rdering/ 

onbrapgt,: de hoge.re. beroepen e·n er recht op 
doènd'e\ ;. 

Verklaart he.� ·incidenteel beroep -van de 
burge-r l:tj ke·! ·part ij ·onontvarike li!i k ;; 

Op s trafgebied ·: 

Preciseert en ac;:-tual is eert de fei.tèn der 
tenl aste leggingen A, B en ·c,. zoal s voorme ld ; 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre he t : · 

- beklaagde schu·ldig verkláarde .aan de hem ten 
laste gelegde feiten A, B ·en. c (·zoals thans 
gepreciseerd. en geactual iseerd) , uitgezonderd 
voo r  wat betreft de tenlas tel egging A . 4  ; 

- ·beklaagde ve roordeel de in de k0s ten ; 

Wij z i gend voor het ove r i ge ; 

Verk laart be·klaagde ni-et schuldig. aan het hem 
ten las te gel·egde · feit A. 4. en spreekt hem 
hiervoor vrij ;· 

Ver?Ordee l t be ·kl aagde hoo fdans de. vermengde 
fei ten A. l ,  2 ,  3 ,  S . . a t/m d, 6 .. a t / m  d, 7' en .8 , 
B . 1  t /m 7 en c ( zoa ·ls thans gepreciseerd en 
geactua l i s eerd } tot een · geldboete van DUIZEND 
FRANK ( 1 . .000 , - frank) ., door verho ging met. 890  
opdeci emen g.ebr acht op· NEGEN,T I.GDUIZ·END FRANK 
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( 90 . 000, � frank ) , o f  een vervangende 
gevangen i s s traf van drie maanden ; 

Stelt vas t  dat de feiten der t enlaste leggingen A 
( uitgezonderd A. 4 ) , B en C s t ra fbaar z ij n  zowel 

onder de oude al s onder de ni euwe wetgeving ; 

Stelt vast dat de fei ten qepleegd werden zowel 
voor als na 1 1  auqus t�s 1 9 9 1  ; 

Verplicht beklaagde tot beta l ing van e en 
bijdrage van tien frank , door verhoging met 
1 . 99 0  opde ciemen gebracht op tweeduizend frank 
en ·legt beklaagde tevens een vergoeding op van 
duizend frank 1 

Veroordeelt beklaagde in de ko s ten van de 
s tra fvorderinq in hoger beroep begroot op 
5 . 144 , - frank , al de kos ten in beide aanl eggen 
ondee lbaar veroorzaakt z i j nde door de thans nog 
aangehouden misdrij ven ; 

Beveelt beklaagde, in zake de constructies 
voorzien in de tenlaste leggingen .A�;lil:flai : S �''5 en 
gebouwd op de percel en : over te 
gaan tot Q1�&a�\f��tttf· biriïlën een ����� �'•' .. m.,.•. r-r• .. J. 
t ermi j n  van ":�n:· ja�r te rekenen vanaf d e  datum 
waarop onderhavig arrest kracht van gewij sde zal 
hebben g ekregen ; 

Veroordeelt be klaagde te betalen een dwangsom 
����-wanneer aan de , '<��Mc\l-��:i:�����:.;:�-;���-�t:z: ,, 
veroo rdel ing tot herstel van de plaa ts ln de 
vorige staat geen gevol g  wordt gegeven binnen de 
gestelde termij n ; 

Machtigt de gemachtigde ambtenaar o f  het College 
van Burgemees ter en Schepenen op kos ten van 
be klaagde, inge�a l het arre s t  niet wordt ten 
ui tvoer ge legd van ambtswege in de uitvoer ing 
ervan kan worden vo orzien ; 

Beveelt beklaagde, inz ake de cons t ructies 
voorzien in de tenlaste leggingen . ,.,.. _,""'"'iii en 
gebouwd op de perce l en over 
te gaan tot r constructies binnen een 
t ermij n van te re kenen va naf de datum 
waarop onde rhavig arrest krach t van gewij sde zal 
hebben ge kregen : 



. .  
. . 

92 2 p 9 3  - 1 8  -

Machtigt de gemachtigde ambtenaar of het Coll ege 
van Burgemeester en Schepenen op kos ten van 
beklaagde, �ngeva l het arre s t  niet wordt ten 
uitvoer gel egd van ambtswege in de ui tvoering 
ervan kan worden voorzien ; 

Bevee l t  bekl aagde , inza ke de op sectie 
verbouwde ·�ar��;���;�4.2.{tenlastelegging 

,.�:1'ti'f3 ·binnen e en termij n van één j aar te rekenen 
vanaf de datum waarop onderhavig arrest kra ch t 
van gewi j sde zal hebben g ekregen, over te gaan 
tot élianpassingswerken. bestaande uit het bek leden 
van de gevels ui t betons tenen met 
baks t e enmetselwerk ofwel het aanbrengen van een 
s i erbeplei stering uit l ichte kleur ; 

Veroo rdeelt beklaagde te beta len een dwangsom 
van t..:lLtr .. Q;Ji)Q.". ::; ::fr . per daq wanneer aan de 
veroordel ing tot hers tel van de plaats in de 
vo rige s taat geen gevolg wordt gegeven binnen de 
ges te lde termi j n  ; 

Macht i g t  de gemachtigde ambtenaar o f  he t Col l eg e  
van Burgemeester en Schepenen op kosten van 
bekl aagde , ingeval het arre s t  nie t  wordt ten 
ui tvoer gelegd van ambtswege in de ui tvoering 
ervan kan worden voorz ien ; 

Op burgerrechtel i j k  gebied : 

Wij z ig t  het bes treden vonnis ; 

Verkla a r t  de burgerl i j ke partij stel ling niet 
ontvankelij k ; 

Veroordee l t  de burgerli j ke partij in de kos ten 
van ha a r  vorderi ng in beide aanleggen, deze 
voorgeschoten door de openba re pa r t i j  begroot op 
352 , - frank ; 

De Neder landse taal werd ui t s lui tend gebruikt ; 
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Aldus gedaan en uitgespro�en in ópeilbare: 
terechtz i tting van de negende kamer van het HOE 
VAN SBROEP te AN�N op . : 
ZESTIEN MAART 'l'WElDUIZBND, 

waar aanwezig waren : 

G .  Van Craen, 
L .  Van hooqenbemt , 

. K .  Tr.ansaux., 
M·. Van der- Straten, 
Jan van Dyck, 

Voorzitter., 
Raadshee·r, 
Raadsheer, 
Advocaat-generaal, 
Griffier . 

Craen 




