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Not.nr. 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR 

bevoegd voor het grondgebled van het Vlaams Gewest, 

tegen 

met kantoren te 1000 Brussel, Koning Albert 11-laan 20, bus 8, 

- eiser tot herstel -

1. nr.MSD (RRN 

verdacht van: 

A. 

geboren te >P 

gepensioneerde, 

wonende te 

- beklaagde -

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

op het terrein, gelegen te kadastraal gekend als 
ei2endom van geboren te op 

en van . geboren te 
beiden voorheen wonende te 

bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel4.2.1.1 o 

a): het optrekken of plaatsen van een constructie, 
c): het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie, 

op 

meer bepaald het dak van een bestaande stal met meer dan 0,5 m te hebben opgetrokken, 
zodat het volume werd uitgebreid, een terras en verhardingen in dolomiet en steenslag te 
hebben aangelegd, 
te op niet nader te bepalen data in de periode van 1 maart 2010 (st. 41} 
tot 29 januari 2013. 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. 

B. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel 4.2.1.4° (het reliëf van de bodem 
aanmerkelijk wijzigen, onder meer door de bodem aan te vullen, op te hogen, uit te graven 
of uit te diepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt) te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of in stand gehouden, 

op het terrein, gelegen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

en van geboren te 
op 11.05.1930, beiden voorheen wonende te 

meer bepaald het terrein grotendeels te hebben afgegraven, 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 1 maart 2010 (st. 41) 
tot 29 januari 2013. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. Lr van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

c. 

Hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, 
hetzij In geval van schorsing van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald 
bij artikel 4.2.1.6° (het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd 
onroerend goed, waarbij deze functiewijziging door de Vlaamse Regering als 
vergunningsplichtig werd aangemerkt) te hebben uitgevoerd, voortgezet of in stand 
gehouden, 

oo het terrein. eeleeen te kadastraal gekend als 
eigendom van geboren te op 

en van geboren te op 
beiden voorheen wonende te 
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meer bepaald een stal te hebben omgevormd tot woning, 

te op niet nader te bepalen data in de periode van 1 maart 2010 (st. 41) 
tot 29 januari 2013. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1., al. 1.1° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. 

* * * * 

1. De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, kamer 3, besliste 
bij vonnis van 2 februari 2016 op tegenspraak als volgt: 

"Strafrechtelijk 

Vult de dagvaarding aan in die zin dat bij de tenlasteleggingen A, B en C na de vermelding 
van respectievelijk de artikelen 4.2.1.1 °, 4.2.1.4° en 4.2.1.6° zijn vermeld wordt dat het gaat 
om een artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO}. 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen A, 8 en C samen tot een geldboete van 3.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 18.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor de duur van 3 jaar voor de helft van 
de geldboete en voor de helft vqn de vervangende gevangenisstraf 

Stedenbouwkundig herstel: 

Beveelt op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur het herstel op het 
perceel gelegen te kadastraal gekend als 

en door de afbraak van de stalling (inclusief eventuele 
vloerplaat en fundamenten), het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde, het 
verwijderen van alle verhardingen, herstel van het reliëf en de verwijdering van de 
afbraakmaterialen van het terrein. 

Deze werken moeten worden uitgevoerd binnen een termijn van 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is. 
Zegt voor recht dat op vordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur door 

een dwangsom van 100 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming 
van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van 6 maanden vanaf de dag 
waarop dit vonnis definitief is. 

r-- PAGE 01-00001485714-0004 -0012-01-01-~ 

L 
~ 
~ _j 



Hof van beroep Gent- t iende kamer- 2017/ST /1- p. S 

Zegt voor recht dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur en het college van 
burgemeester en schepenen, indien het vonnis niet vrijwillig wordt uitgevoerd binnen 
voormelde termijnen, ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien, overeenkomstig 
artike/6.1.46 VCRO, op kosten van de veroordeelde. 

Burgerrechtelijk: 

Houdt ambtshalve de overige burgerrechtelijke belangen aan. 

Gerechtskosten en bijdragen: 

Veroordeelt tot betaling van een gedeelte van de gerechtskosten gevallen aan de 
zijde van het openbaar ministerie en begroot op 113,05 euro. 

Laat een overig gedeelte van de proceskosten, voor zoveel als nodig begroot op 33, 73 euro, 
ten Jaste van de Belgische Staat. 

Veroordeelt hem tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de 
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders van 25 euro, 
vermeerderd met 50 opdeciemen tot 150 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro." 

2. Tegen het voormelde vonnis werd hoger beroep Ingesteld op: 

16 februari 2016 door de beklaagde tegen alle beschikkingen; 
16 februari 2016 door het openbaar ministerie tegen alle beschikkingen. 

Het hof besliste bij arrest van 24 maart 2017 van deze kamer op tegenspraak als volgt: 

"Op strafgebled 

Verbetert de telastleggingen A, B en C zoals nader gespecificeerd in randnummers 4.1 en 4.2 
van het voorliggende arrest; 

Verklaart de telastleqqingen A, B en C, alle verbeterd zoals voormeld, bewezen in hoofde van 
de beklaagde 

Veroordeelt de beklaagde uit hoofde van de bewezen verklaarde telastleggingen 
A, Ben C samen tot een geldboete van 4.000,- EUR, te verhogen met 45 opdeciemen en aldus 
gebracht op 22.000,- EUR; 
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Zegt dat bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn de opgelegde geldboete 
vervangen zal kunnen worden door een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

Legt de beklaagde de verplichting op een bedrag van 25,- EUR, vermeerderd met 
70 opdeciemen en aldus gebracht op 200,- EUR te betalen als bijdrage tot de f inanciering van 
het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders; 

Legt de beklaagde de verplichting op een bedrag van 51,20 EUR te betalen als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten gevallen in eerste aanleg aan de zijde van 
het openbaar ministerie, begroot op 113,05 EUR, en legt de overige kosten gevallen In eerste 
aanleg aan de zijde van het openbaar ministerie, begroot op 33, 73 EUR, ten laste van de 
Staat; 

Veroordeelt de beklaagde tevens tot de kosten gevallen in hoger beroep aan de 
zijde van het openbaar ministerie, begroot op 158,52 EUR; 

Wat het gevorderde herstel betreft 

Zegt voor recht dat de behandeling van de herstelvordering wordt afgesplitst en stelt de 
behandeling van de herstelvordering uit naar de openbare terechtzitting van deze kamer van 
donderdag 22 juni 2017 om 14.00 uur; 

Op burgerrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis in zoverre de eventuele burgerlijke belangen daarin 
ambtshalve werden aangehouden overeenkomstig artikel 4 van de Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering." 

3. Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 3 mei 2019, waarop de debatten 
integraal werden hernomen met de huidige samenstelling van de zetel, in het Nederlands: 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te en meester 

advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
procureur-generaal, 

de eiser tot herstel in zijn middelen, vertegenwoord igd door meester 
voor meester belden advocaat met kantoor te 
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5. BIJ arrest van 16 januari 2018 verwierp het Hof van Cassatie het cassatieberoep dat de 
beklaagde instelde tegen het arrest van 24 maart 2017. Op strafrechtelijk gebied is het arrest 
van 24 maart 2017 definitief. 

Het hof heeft zo enkel nog te oordelen over de herstelvordering van de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur (cf. het arrest van 24 maart 2017). 

6. De herstelvordering strekt tot het herstel in de oorspronkelijke toestand, wat volgens de 
stedenbouwkundig inspecteur wat volgens de stedenbouwkundig inspecteur de afbraak van 
de stalling impliceert, evenals de afbraak van de stalling (inclusief eventuele vloerplaat en 
fundamenten), het opvullen van de bouwgrond met zuivere teelaarde, herstel van het reliëf 
en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. De stedenbouwkundig 
inspecteur vordert het bevelen van de uitvoering van de herstelmaatregel binnen een 
termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van het tussen te komen arrest, 
onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in nakoming van dit 
bevel. 

7. De actuele stedenbouwkundige toestand is dat er geen stedenbouwkundige vergunning 
(of omgevingsvergunning) voorhanden is. 

De beslissing van 27 februari 2014 van de deputatie Oost-Vlaanderen waarbij 
(regularisatie)vergunnlng werd verleend, werd vernietigd bij arrest van 9 augustus 2016 van 
de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er is aldus geen (regularisatie)vergunning voor de 
stalling, omgebouwd tot woning. De deputatie beschikte naderhand over een vervaltermijn 
van vier maanden om een nieuwe beslissing te nemen, wat zij naliet. De Raad voor 
Vergunningsbetwistingen heeft deze (stilzwijgende) beslissing vernietigd bij arrest van 10 juli 
2018. Bij besluit van 22 november 2018 werd het beroep dat de beklaagde (en zijn 
echtgenote instelde(n) tegen de beslissing van het college van 
burgemeester en schepenen van de stad niet ingewilligd en werd de 
stedenbouwkundige vergunning geweigerd. De beklaagde heeft een verzoek tot vernietiging 
van deze laatste beslissing ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, doch 
daarover werd nog niet beslist. 

8. Artikel 6.1.41 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening werd opgeheven sinds 1 maart 2018. 
Vanaf die datum bepaalt artikel6.1.3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: 

"Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een bevoegde 
overheid, een meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/ of 
de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het strijdige gebruik te staken. Dat 
gebeurt, met inachtneming van de volgende rangorde: 
1 o als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 
ordening, het betalen van een meerwaarde; 
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2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering van 
bouw- of aanpassingswerken; 
3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand of de staking van het strijdige gebruik. 
Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschillende herstelmaatregelen 
gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in het eerste lid. Het bevolen 
herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn." 

Deze bepaling moet worden gelezen in de context van artikel 159 Grondwet, krachtens 
hetwelk de rechter geen gevolg mag geven aan bestuurshandelingen die niet met de wetten 
overeenstemmen. De rechter dient de herstelvordering 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 oorspronkelijke toestand te 
vorderen uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Het hof 
beoordeelt niet de opportuniteit van de gevorderde maatregel. 

Het bevelen van een herstelmaatregel vereist dat de plaatselijke ordening door het misdrijf 
is geschaad en de maatregel er toe strekt deze plaatselijke ordening te herstellen. Het is dus 
niet zo dat bij een niet-regulariseerbare overtreding van de bestemmingsvoorschriften het 
herstel in de oorspronkelijke toestand steeds moet worden bevolen, ongeacht de impact van 
de constructie op de plaatselijke ordening. 

Overeenkomstig artikel1 Eerste Aanvullend Protocol Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens (EVRM), moet de rechter nagaan of de vordering van de stedenbouwkundig 
inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te vorderen, uitsluitend met het oog op de 
goede ruimtelijke ordening is genomen. Hij moet de vordering die gebaseerd is op motieven 
die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op een opvatting van een goede ruimtelijke 
ordening die kennelijk onredelijk is, zonder gevolg laten. 

De rangorde van de te bevelen herstelmaatregelen in artikel 6.3.1, § 1, eerste lid, 1°, r en 
3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening toont aan dat de omvang van de schade aan de 
plaatselijke ruimtelijke ordening, nog meer dan de overtreding zelf, bepalend is voor de 
keuze van de herstel maatregel. 

In beide gevallen blijft de evenredigheids- en redelijkheidstaets onverminderd van 
toepassing: het gevorderde herstel moet evenredig zijn aan de in concreto vastgestelde 
aantasting van de ruimtelijke ordening en de maatregel moet redelijk blijven in vergelijking 
tot de last die dit voor de betrokkene meebrengt. De concrete vaststelling dat de gevolgen 
van het misdrijf kennelijk niet verenigbaar zijn met een goede ruimtelijke ordening volstaat 
om het eventueel te bevelen herstel naar recht te verantwoorden. 
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Het staat niet aan het hof de opportuniteit van de herstelvordering te beoordelen. Het 
gevorderde herstel blijkt ook redel ijk te zijn In vergelijking met de eventuele last die dit voor 
de betrokkenen meebrengt 

Het blijkt niet dat de vordering inzake de gevorderde herstelmaatregelen gesteund is op 
motieven die vreemd zijn aan de goede ruimtelijke ordening of die uitgaan van een 
opvatting over de goede ruimtelijke ordening die kennelijk onredelijk is. 

De hersteleisende overheid toont in concreto aan dat de gevolgen van het misdrijf niet 
kennelijk verenigbaar zijn met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening, zodat het betalen 
van een meerwaarde niet volstaat als herstelmaatregeL Ook toont deze overheid aan dat 
bouw- of aanpasslngswerken niet kennelijk volstaan om de goede plaatselijke ordening te 
herstellen. Aldus wordt terecht de uitvoering van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand gevorderd. 

De herstelvordering is wat betreft een goede plaatselijke ordening voldoende concreet 
gemotiveerd door onder meer vermelding van het volgende {in de conclusie neergelegd op 3 
mei 2019): "Aangezien iedere regel inzake zonevreemdheid (functiewijziging, volume
uitbreiding}, en zelfs de reguliere regels inzake goede ruimtelijke ordening (reliëfwijziging, 
verharding) werd overtreden, kan enkel het herstel in de oorspronkelijke situat ie gevorderd 
worden. De constructie is dermate verbouwd en gewijzigd dat zij, behalve de ingenomen 
oppervlakte, niet meer te vergelijken is met de oorspronkelijke constructie.. De constructie 
staat nu duidelijk eigenstandig, en is niet meer te aanzien als stalling/bijgebouw. Het 
landschappelijk waardevolle werd dus aangetast. De Impact voor de onmiddellijke omgeving 
is reëel. Het gebouwtje werd geheel uitgegraven uit de helling en rondom werd aanzienlijk 
verharding en betegeling voorzien. Vooral het feit dat de constructie niet meer als één met 
zijn · omgeving kan worden gezien, maakt dat aan de essentie van de iets 
gewijzigd is.", en verder: "Het gebied is landschappelijk waardevol en de heeft 
een belangrijke en historische rol in de Vlaamse Ardennen. ledere aantasting van het gebied 
kan dus enkel binnen de heel strikte voorschriften van de zonevreemdheld" (conclusie, p. 27). 

De overheid motiveert verder terecht dat als gevolg van het misdrijf er sprake is van een 
functiewijziging van agrarisch naar wonen, wat In beginsel niet voor vergunning vatbaar is In 
agrarisch gebied. 

De overheid overweegt en toont aan dat aanpassingswerken de goede plaatselijke 
ruimtelijke ordening niet zouden herstellen: "De overtreding zit in de volledige constructie: 
gevels, dak, indeling, afwerking, volume, reliëf en functie" (conclusie, p. 27). 

De hersteleisende overheid toont bijgevolg aan dat de gevolgen van het misdrijf dermate 
drastisch en ingrijpend zijn voor de goede plaatselijke ordening, dat enkel het herstel in de 
oorspronkelijke toestand als herstelmaatregel mogelijk en passend is. 
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De overwegingen van de herstelvordering weerleggen voldoende de middelen van de 
veroordeelden in conclusie ter aanvoering van de vermeende onredelijkheid van het 
gevorderde herstel. Aanvullend merkt het hof nog het volgende op: 

- Er is geen definitieve, uitvoerbare regularisatievergunning voorhanden. 

- Anders dan de beklaagde aanvoert, is het advies van de Hoge Raad voor de 
Handhavingsuitvoering achterhaald noch onwettig. Uit niets volgt dat "het advies van de 
Hoge Raad voor (de Handhavingsuitvoering) er volledig anders zou hebben uitgezien, mocht 
(zij) kennis hebben gehad van de vergunning die aan (de beklaagde) werd toegekend": er is 
geen vergunning en bovendien verleende ook de deputatie van de provincie Oost
Vlaanderen inmiddels een weigeringsbeslissing. De beklaagde geeft niet aan in welke zin de 
destijds verleende vergunning het advies van de HRH zouden hebben gewijzigd. Het loutere 
feit dat op een bepaald ogenblik een regularisatievergunning werd verleend, die intussen 
niet meer geldt, wijzigt op geen wijze het advies van de HRH. Er is geen reden om het advies 
van de HRH bij toepassing van artikel159 Grondwet als onwettig buiten toepassing te laten. 

- Ten onrechte spreekt de beklaagde over "beperkte werken" die hij uitvoerde en die de 
goede ruimtelijke ordening niet zouden hebben aangetast: de omvang en het op de 
ruimtelijke ordening ingrijpend karakter van de werken werd voldoende aangetoond. 

- De gevorderde herstelmaatregel is niet "werkelijk buiten proportie" en de hersteleisende 
overheid streeft geen "eindsituatie na die veel verder gaat dan de situatie voor de beperkte 
werken van de beklaagde", als zou de hersteleisende overheid van het terrein "dat sinds 
meer dan 170 jaar bebouwd is een weide (willen) maken", of nog: "een toestand die er meer 
dan 175 jaar niet is geweest". Het herstel naar de oorspronkelijke toestand in de zin van 
artikel 6.3.1, § 1, 3°, Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdt in dat een herstel naar een 
wettige toestand moet worden uitgevoerd, wat niet noodzakelijk de precieze toestand is die 
bestond voor de werken van het misdrijf werden uitgevoerd. De hersteleisende overheid 
toont aan dat het misdrijf vervat zit in de volledige constructie, zodat het niet mogelijk is om 
deze constructie met aanpassingswerken terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie 
die bestond voor de beklaagde de werken van het misdrijf aanvatte. Hierover motiveerde de 
hersteleisende overheid als volgt: "Dit is echter niet correct rekening houdend met het feit 
dat van deze constructie geen sprake meer is op dag van vandaag nu deze onrechtmatig is 
omgebouwd tot een woning met een nieuw dak en nieuwe constructies." 

- Er is geen reden om de op te leggen herstelmaatregelen te beperken tot het herstellen van 
het reliëf rond de constructie, gezien ook de constructie zelf herstel vereist. Gezien het 
landschappelijk waardevolle karakter van de site moet ook het esthetisch criterium worden 
in acht genomen, waaraan de wederrechtelijke constructie duidelijk niet voldoet. 

9. De stedenbouwkundige inspecteur vordert in de herstelvordering de niet-nakoming van 
het bevel tot herstel te sanctioneren met de verbeurte van een dwangsom. 
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Gelet op het talmen van de veroordeelde in het verleden om tot het herstel over te gaan, 
wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De dossiergegevens tonen aan dat de veroordeelde ruim de kans geboden werd het 
herstel uit te voeren, doch dat hij verkoos de afloop van deze zaak af te wachten. De hierna 
uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke aansporing van de 
veroordeelde om nu effectief zelf tot herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de veroordeelde reeds kon overgaan tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand en de ruime termijn welke hem hiertoe nog wordt 
verleend, brengen mee dat er geen reden is om bij toepassing van artikel 1385bis, laatste 
alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn te bepalen waarna de veroordeelde pas 
de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

OP DEZE GRONDEN 
Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

gelet op de artikelen hiervoor aangehaald en de artikelen: 

- 211 Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

verder oordelend over de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur: 

beveelt tot het herstel in de oorspronkelijke toestand van het oerceel gelegen te 
. kadastraal gekend als 

en door afbraak van de stalling, inclusief vloerplaat en fundamenten, het opvullen 
van de bouwput met zuivere teelaarde, het verwijderen van alle verhardingen, het herstel 
van het reliëf en de legale verwijdering van alle afbraakmaterialen van het terrein en dit 
binnen een termijn van zes maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, onder 
verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag vertraging in geval van niet-uitvoering 
van het arrest binnen de gestelde termijn; 

machtigt, voor het geval dat het herstel in de oorspronkelijke toestand niet binnen de 
gestelde termijn wordt uitgevoerd, de stedenbouwkundig inspecteur en de burgemeester 
van de stad overeenkomstig artikel 6.4.3, § 1, Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening tot ambtshalve uitvoering ervan; 

veroordeelt tot betaling van de kosten, voor het openbaar ministerie na het 
arrest van 24 maart 2017 tot nu begroot op 0,00 euro. 

r--PA GE D1-DDDD1485714 -DD11-DD12 -01-01-~ 

L _j 



' ' 

Hof van beroep Gent- tiende kamer - 2017/ST/1-p. 12 

Dit arrest Is gewezen te door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, en de 
raadsheren en en in openbare rechtszitting van 20 
september 2019 uitgesproken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter . in 
aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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