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Mevrouw 

appellante, 

in persoon aanwezig, 

tegen : 

, wonende te 

Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering, voor wie optreedt de 

Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, met kabinet te 1000 BRUSSEL, Koning Albert Il 

laan 20/1, 

geïntimeerde, 

vertegenwoordigd door Meester advocaat te 

Na in beraadneming op 24 september 2019 spreekt het hof volgend arrest uit: 

Gelet op: 

het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis uitgesproken door de 2s• 

kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel op 30 mei 2017, 
beslissing die werd betekend op 18 september 2017; 

het verzoekschrift tot hoger beroep, neergelegd ter griffie van het hof op 18 
oktober 2017; 

de beschikking gewezen in toepassing van art. 747, § 2 Ger. W. op 8 januari 2018; 

de conclusie in hoger beroep van mevrouw 
griffie van het hof op 10 juli 2018; 

neergelegd ter 

de syntheseconclusie in hoger beroep van het VLAAMSE GEWEST, neergelegd ter 
griffie van het hof op 8 oktober 2018; 
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de stukkenbundel van mevrouw neergelegd ter griffie van het 
hof op 10 juli 2018 (één stuk) en ter zitting van 24 september 2019; 

de stukkenbundel van het VLAAMSE GEWEST, neergelegd ter griffie van het hof 
op 5 augustus 2019 en ter zitting van 24 september 2019. 

Ter zitting van 24 september 2019 (zie proces-verbaal van de openbare zitting) verklaren 
mevrouw en de raadsman van het VLAAMSE GEWEST dat zij in onderlinge 
overeenstemming afgeweken zijn van de conclusietermijnen en dat er geen aanleiding is tot 
wering van enige conclusie. 

Gehoord de advocaten van partijen in hun pleidooien ter openbare terechtzitting van 24 
september 2019. 

0 0 

1. ONTVANKELIJKHEID VAN HET HOGER BEROEP 

1. Het hoger beroep werd regelmatig naar vorm en termijn ingesteld. 

De ontvankelijkheid van het hoger beroep wordt niet betwist. 

Evenmin dienen middelen van onontvankelijkheid ambtshalve te worden opgeworpen. 

Het hoger beroep is bijgevolg ontvankelijk. 

ll. VOORWERP VAN DE VORDERINGEN 

2. De oorspronkelijke vordering van mevrouw strekte ertoe te zeggen voor 
recht dat het dwangbevel d.d. 9 november 2015, geviseerd en uitvoerbaar verklaard op 9 
november 2015 door mevrouw . stedenbouwkundig inspecteur, waartegen 
verzet, nietig is en derhalve geen gevolg kan ressorteren. 

Mevrouw 
gerechtskosten. 

vorderde tevens de veroordeling van het VLAAMSE GEWEST tot de 

Zij vroeg tenslotte om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. 
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3. Het VLAAMSE GEWEST besloot tot de ongegrondheid van de vordering van mevrouw 
en vorderde de veroordeling van mevrouw tot de gerechtskosten. 

4. De eerste rechter heeft de vordering van mevrouw ontvankelijk verklaard, 
doch afgewezen als ongegrond en mevrouw veroordeeld tot de gerechtskosten, 
in hoofde van het VLAAMSE GEWEST begroot op€ 1.440,00 (rechtsplegingsvergoeding). 

5. In hoger beroep vraagt mevrouw het dwangbevel d.d. 9 november 2015 op te 
schorten onder voorwaarde dat alle gebouwen op het perceel waarop het stakingsbevel 
berust, binnen een aanvaardbare termijn gesloopt zullen worden. 

Mevrouw vordert tevens de veroordeling van het VLAAMSE GEWEST tot de 
kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in beide aanleggen, 
begroot op telkens€ 1.440,00, alsook de kosten van de betekening van het vonnis. 

6. Het VLAAMSE GEWEST besluit tot de ongegrondheid van het hoger beroep van mevrouw 
en vraagt de bestreden beslissing te bevestigen en mevrouw te 

veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding in 
beide aanleggen, telkens begroot op € 1.440,00, alsook de kosten van betekening van het 
vonnis. 

111. DE RELEVANTE FEITEN 

7. Mevrouw is eigenaar van het perceel gelegen te 
kadastraal gekend als 

Volgens het BPA ' " ligt de woning in een zone voor tuinen. In deze zone zijn 
alleen instandhoudings- of onderhoudswerken aan de bestaande woning toegelaten. Er 
kunnen geen vergunningsplichtige veranderings- of verbeteringswerken worden toegelaten. 

8.1. Op 23 september 2011 werden ter plaatse volgende vaststellingen gedaan door de 
verbalisanten: 

"Op 23/09/2011, om 12:00u worden we telefonisch in kennis gesteld door het 
gemeentebestuur te om dringend wederrechtelijke werken te gaan stilleggen te 

. Er worden aan een gebouw muren afgebroken en heropgebouwd, een 
bijgebouw afgebroken en afbraak van het dak, zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning. 

Op 23/09/2011 om 14.20u begeven we ons samen met een oersoneels/id van de dienst 
Stedenbouw van de gemeente naar de waar de wederrechtelijke 
werken worden uitgevoerd om er de werken stil te leggen. Op de bouwwerf zijn momenteel 
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geen werkzaamheden aan de gang en is er niemand aan te treffen. We kunnen duidelijk 
vaststellen dat er reeds verschil/ende muren van het gebouw en bijgebouw werden 
afgebroken. 

Op 23/09/201{1} om 14:30u conform de richtlijnen van de wet op Stedenbouw, gezien er 
niemand op de werf aanwezig is en er geen mondeling bevel kan gegeven worden tot staking 
van de werken hangen we duidelijk zichtbaar een door ons ondertekend schriftelijk bevel tot 
staking van de werken op het perceel op twee verschillende plaatsen van de omheining. Zie 
foto's in bijlagen. 

We ontvangen van de dienst Stedenbouw een technisch rapport waarop de beschrijving van 
de overtreding waarbij het liggingsplan, kadasterplan en foto's. Dit technisch rapport voegen 
we in bijlagen. 

Een afschrift van huidig proces-verbaal wordt aangetekend verzonden naar overtreder en 
Stedenbouwkundig inspecteur te Leuven." (zie: stuk nr. 1 bundel van het VLAAMS GEWEST). 

8.2. Aangezien op de datum van de vaststellingen niemand aanwezig was op de werf, werd 
een schriftelijk bevel tot staking van de werken aangebracht. Op 28 september 2011 heeft 
de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur het stakingsbevel bekrachtigd. 

In de bekrachtigingsbeslissing is duidelijk vermeld dat de doorbreking van het bekrachtigd 
stakingsbevel wordt gesanctioneerd met: 

a) een gevangenisstraf van acht dagen tot vijf jaar en een geldboete van € 26,00 tot € 
400.000,00 of met een van deze straffen (art. 6.1.1 VCRO, thans art. 6.2.1 VCRO); 

b) een administratieve geldboete van € S.000,00 (art. 6.1.49 VCRO, thans art. 7.7.6 
VCRO). 

Tevens is vermeld dat het bevel tot staking geldt voor alle werken op het betreffende 
perceel, zelfs indien deze werken op zich niet vergunningsplichtig zijn (zoals b.v. schilder- of 
behangwerken) of zouden worden uitgevoerd overeenkomstig vóór de vaststelling van het 
misdrijf verleende stedenbouwkundige vergunningen (zie: stuk nr. 2 bundel van het 
VLAAMSE GEWEST). 

9.1. Naar aanleiding van het bekrachtigd stakingsbevel vroeg mevrouw bij e
mailbericht van 1 november 2011 aan de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur 
toestemming om de openliggende gebouwen met behulp van zeilen waterdicht te maken en 
om de gehuurde container op het perceel te vullen met het tuin- en plantenafval van het 
aangrenzend perceel. Mevrouw vroeg tevens advies om de wederrechtelijke 
werken ongedaan te maken en het stakingsbevel op te heffen (zie: stuk nr. 3 bundel van 
mevrouw 1. 
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9.2. De gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur antwoordde bij e-mailbericht van 3 
november 2011 dat het stakingsbevel principieel bleef gehandhaafd, maar hij verleende wel 
toestemming voor het spannen van een zeil op de openliggende gebouwen om deze tegen 
waterschade te beschermen en om de container te vullen met het tuin- en plantenafval van 
het aanpalende perceel. De gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur liet tevens weten 
dat de werken definitief gebeurd waren en niet ongedaan konden worden gemaakt (zie: stuk 
nr. 3 bundel van mevrouw ). 

10. Op 9 november 2011 richtte mevrouw 
burgemeester en schepenen van de gemeente 

een e-mailbericht aan het college van 

"Allereerst zou ik u om toestemming willen vragen de daken van de gebouwen gelegen op 
perceel te / 1 af te mogen werken, aangezien de 
draagstructuur nog steeds aanwezig is, zodat ik en mijn gezin intrek kan nemen in het 
woonhuis dat ik op 3 februari 2011 heb aangekocht. 

Hierbij wil ik u melden dat ik de reconstructie van het overige bijgebouw dat fysisch één 
geheel vormde met de woning niet wens uit te voeren alsook de overige werken waarop PV 

van 23/9/2011 berust. 

Vervolgens wil ik mijn toekomstige intenties hierbij verduidelijken. Naar aanleiding van het 
schrijven dd 14/10/2011 opgemaakt door de dienst Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw te 

. wens ik u te melden dat zodra ik mij in de mogelijkheid bevindt om een van de 
aangrenzende percelen 1 of 1 aan te kopen dit ook wens te doen teneinde mij in 
regel te stellen met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. 

Graag zou ik, als vervolg op het hierboven beschreven scenario, op het perceel dat aan de 
of de grenst, een alleenstaande woning of twee halfopen woningen, 

afhankelijk van mijn toekomstige financiële positie, willen bouwen." (zie: stuk nr. 4 bundel 
van mevrouw 1. 

11. Er zijn onderhandelingen geweest met het gemeentebestuur van met het oog op 
de regularisatie van de bestaande toestand. In een verklaring van 22 december 2015 
verduidelijkt de burgemeester van de gemeente dat - om een correcte 
bebouwbaarheid te creëren - het perceel van mevrouw dient te worden 
verkaveld, waarna een gedeelte van het perceel kan worden samengevoegd met het 
aangrenzend perceel, zodat er twee nieuwe bouwpercelen gecreëerd worden. De bestaande 
woning op het perceel van mevrouw dient daarvoor gesloopt te worden. De 
burgemeester verklaart tevens dat de gemeente het aangrenzend perceel heeft 
aangekocht en een intentieverklaring heeft opgemaakt, waarin de voorwaarden betreffende 
de grondruil en de verkaveling uiteengezet worden (zie: stuk nr. 11 bundel van mevrouw 

. Mevrouw legt tevens een samenwerkingsovereenkomst voor 
tussen de gemeente en haarzelf ter realisatie van een nieuwe verkaveling ter hoogte 
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van te (zie: stuk nr. 12 bundel van mevrouw 
) en een akte van grondruil met opleg, verleden op 12 april 2017 (zie: bijkomend 

stuk van mevrouw ). 

In zijn verklaring van 22 december 2015 stelt de burgemeester dat het gemeentebestuur -
gelet op de onderhandelingen met mevrouw - geen actief werk heeft gemaakt 
van een vordering tot dadelijke afbraak of andere handhavingsmaatregelen of boetes (zie: 
stuk nr. 11 bundel van mevrouw ). 

12.1. Op 22 november 2013 gingen de bevoegde politiediensten, na melding van het 
gemeentebestuur van opnieuw ter plaatse. 

Op die datum werden volgende vaststellingen gedaan: 

"Op 20/11/2013, om 10:52 uur worden we schriftelijk in kennis gesteld door het 
gemeentebestuur te om dringend wederrechtelijke werken te gaan stilleggen, dit te 

Er worden werken aan het gebouw uitgevoerd zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning. 

Op 22/11/2013 omstreeks 14:10 uur begeven we ons samen met het diensthoofd van de 
dienst Stedenbouw van de gemeente naar de om er de werken stil te 
leggen. Op de werf zijn op dat moment geen werkzaamheden bezig. Er is niemand aanwezig 
op de werf. Wel kunnen we vaststellen dat er werd opgemetst op de draagbalken van de 
loods, er een aantal ramen werden vervangen en dat er recentelijk metselwerk werd 
uitgevoerd. Het vorige stakingsbevel werd doorbroken. 

Op 22/11/2013 om 14:20 uur conform de richtlijnen van de wet op Stedenbouw, gezien er 
niemand op de werf aanwezig is en er geen mondeling bevel kan gegeven worden gaan we 
over tot het aanplakken van het schriftelijk bevel tot staking van de werken, dit zichtbaar op 
de toegangsdeur van het gebouw, en door ons ondertekend. 

We ontvangen van de dienst Stedenbouw een technisch rapport, een fotodossier, 
kadasterplan en liggingsplan dewelke we voegen als bijlagen aan onderhavige akte." (zie: 
stuk nr. 3 bundel van het VLAAMS GEWEST). 

12.2. Op 12 december 2013 werd ook het tweede stakingsbevel bekrachtigd door de 
gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur (zie: stuk nr. 4 bundel van het VLAAMSE 
GEWEST). 

13. Op 29 januari 2015 werd mevrouw in kennis gesteld van de administratieve 
geldboete wegens het doorbreken van het bekrachtigde stakingsbevel: 
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"Bij proces-verbaal van 22/11/2013, waarvan afschrift als bijlage, werd vastgesteld dat op 
het perceel de hierna 
genoemde werken werden verder gezet in overtreding van het stakingsbevel van 23/09/2011 
(zie bijlage), bekrachtigd op 28/09/2011 door de stedenbouwkundig Inspecteur 

Er werd opgemetst op de draagbalken van de loods +een aantal ramen in de woning werden 
vervangen + er werd recentelijk metselwerk uitgevoerd. 

Het voortzetten der werken in strijd met het stakingsbevel wordt in uwen hoofde, als 
deelnemer aan de doorbreking gesanctioneerd met een administratieve geldboete van 5. 000 
euro, krachtens artikel 6.1.49 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening." 

Deze kennisgeving vermeldt ook de mogelijkheid om een gemotiveerd verzoek tot 
kwijtschelding van de administratieve geldboete te richten aan de gewestelijk 
stedenbouwkundige inspecteur (zie: stuk nr. 5 bundel van het VLAAMSE GEWEST). 

14.1. Op 11 februari 2015 heeft mevrouw dergelijk verzoek tot kwijtschelding 
gericht aan de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur. Zij motiveerde dit verzoek als 
volgt: 

"Aangezien de Gemeente en ikzelf reeds geruime tijd aan een oplossing werken 
zodoende uiteinde/ijk tot een regularisatie van de huidige toestand te komen waarbij mijn 
perceel gelegen te verkaveld wordt en 
waarbij twee delen samengevoegd worden met het aangrenzende perceel zodoende 
twee nieuwe bouwpercelen te creëren waarbij de bestaande woning op perceel binnen 
een bepaalde termijn gesloopt moet worden. 

Hiertoe werd reeds een sloopvergunning bekomen voor een gedeelte van de woning zodat de 
twee "nieuwe bouwpercelen" aan de Bovenweg voor de verkaveling bouwrijp gemaakt 
kunnen worden. 

Landmeter wordt door de Gemeente en mezelf aangesteld om een 
verkave/ingsdossier samen te stellen. Het opmetingsplan hebben we reeds ontvangen en 
treft u in bijlage. 

Momenteel werkt het diensthoofd Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw van de Gemeente 
een intentieverklaring uit waarbij alle strikte voorwaarden betreffende de grondruil en 

de verkaveling uiteen worden gezet zodoende uiteindelijk tot een regularisatie van de situatie 
te komen. 
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Hierbij wil ik u vriendelijk verzoeken om, rekening houdende met de ontwikkelingen in dit 
dossier, de opgelegde administratieve boete kwijt te willen schelden." {zie: stuk nr. 6 bundel 
van het VLAAMSE GEWEST). 

14.2. Op 12 maart 2015 wees de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur het verzoek tot 
kwijtschelding van de administratieve geldboete af op grond van volgende motivering: 

"Gelet op het feit dat in de bekrachtigingsbeslissing dd. 28/09/2011 verzoeker er op gewezen 
wordt dat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, het bevel tot staking geldt voor alle werken op 
het betreffende perceel, zelfs indien deze werken op zich niet vergunningsplichtig zijn of 
zouden worden uitgevoerd overeenkomstig voor de vaststelling van het misdrijf verleende 
stedenbouwkundige vergunningen. 

Het nemen van dergelijke beslissing tot het uitvoeren van werken ondanks een bekrachtigd 
stakingsbevel houdt dan ook risico's in en verzoeker moet de gevolgen hiervan dan ook 
dragen. 

Ik stel vast dat door de informatie dat er aan een regularisatievergunning gewerkt wordt de 
verzoeker kon dwalen, maar dat er zeker geen sprake kan zijn van onoverwinnelijke dwaling. 
Ik besluit dat het materiële en morele (wetens en willens handelen) element van het 
bouwmisdrijf vast staat. 

Verzoeker moest, gelet op het bekrachtigde stakingsbevel, op zijn minst de nodige 
voorzichtigheid en zorgvuldigheid aan de dag leggen om een einde te stellen aan deze 
bouwovertreding. Verzoekster was dan ook geïnformeerd over het stakingsbevel en alle 
implicaties ervan. 

Het eerste middel wordt ongegrond verklaard." (zie.: stuk nr. 7 bundel van het VLAAMSE 
GEWEST). 

Samen met de kennisgeving van de beslissing werd mevrouw opnieuw 
uitgenodigd om de geldboete van € 5.000,00 te voldoen op het rekeningnummer van het 
Herstelfonds binnen een termijn van zestig dagen. 

15. Aangezien de betaling van de administratieve geldboete uitbleef, heeft de Rekenplichtige 
van het Herstelfonds, belast met de Inning van de administratieve geldboetes, een 
dwangbevel uitgevaardigd op 9 november 2015. Het dwangbevel werd betekend aan 
mevrouw op 1 december 2015. 

16. Tegen dit dwangbevel heeft mevrouw bij dagvaarding van 29 december 
2015 verzet aangetekend bij de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. 
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Bij vonnis van 30 mei 2017 - dit is het thans bestreden vonnis - werd de vordering 
ontvankelijk verklaard, doch afgewezen als ongegrond. 

Het vonnis werd betekend op 18 september 2017. 

IV. BESPREKING 

IV.1. Gegrondheid van het verzet tegen het dwangbevel d.d. 9 november 2015 

17.1. Mevrouw betwist niet dat zij het stakingsbevel heeft doorbroken, maar 
stelt dat de gemeente een gedoogbeleid heeft gevoerd. Ter staving van dit standpunt 
verwijst mevrouw naar de verklaring van de burgemeester van de gemeente 

d.d. 22 december 2015, waarin deze stelt dat het gemeentebestuur "geen actief werk 
maakt van een vordering tot dadelijke afbraak of andere handhavingsmaatregelen of boetes 
m.b.t. deze werkzaamheden om reden dat mevrouw samen met de gemeente 

constructief aan een totaaloplossing werkte m.b.t. volledige regularisatie van de 
bestaande toestand." (zie: stuk nr. 11 bundel van mevrouw 

Gelet op dit gedoogbeleid is mevrouw 
onterecht werd uitgevaardigd. 

van oordeel dat het dwangbevel 

17 .2. Mevrouw ;telt tevens dat zij gedwaald heeft door het telefonisch overleg 
met de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur (de heer die zou hebben 
gemeld dat de gemeente diende te beslissen in welke mate er werken (tijdelijk) 
mochten worden uitgevoerd. 

17.3. Ten slotte voert mevrouw ian dat zij veronderstelde dat het vervangen 
van gebroken ramen en het uitvoeren van de dakwerken niet vergunningsplichtig waren, 
aangezien de draagstructuur intact bleef. 

18.1. Aan mevrouw werden twee stakingsbevelen ter kennis gebracht, zodat zij 
diende te weten dat de werken vergunningsplichtig waren. Bovendien werd in de 
bekrachtigingsbeslissingen uitdrukkelijk vermeld dat het bevel tot staking gold voor alle 
werken op het betreffende perceel, zelfs indien deze werken op zich niet vergunningsplichtig 
waren of zouden worden uitgevoerd overeenkomstig vóór de vaststelling van het misdrijf 
verleende stedenbouwkundige vergunningen. 

18.2. Het opleggen van een administratieve geldboete behoort niet tot de bevoegdheid van 
het gemeentebestuur, maar is een bevoegdheid van de gewestelijk stedenbouwkundige 
inspecteur. Het hof merkt op dat de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur bij e
mailbericht van 3 november 2011 aan mevrouw duidelijk heeft laten weten dat 
de wederrechtelijke werken niet ongedaan konden worden gemaakt en dat het 
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stakingsbevel principieel gehandhaafd bleef (behoudens de beperkte toelating die door de 
gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur werd verleend) (zie: stuk nr. 3 bundel van 
mevrouw 

Mevrouw kan zich dan ook niet beroepen op een zogenaamd gedoogbeleid van 
de gemeente 

De verklaring van de burgemeester van de gemeente dat er geen actief werk werd 
gemaakt van een vordering tot dadelijke afbraak of andere handhavingsmaatregelen of 
boetes, wordt overigens tegengesproken door de processen-verbaal van 2 3  september 2011 
en 26 november 2013, die werden opgesteld op vraag van het gemeentebestuur van 

Er kan bijgevolg geen sprake zijn van dwaling in hoofde van mevrouw 

18.3. Indien de burgemeester van de gemeente Zemst aan mevrouw had 
beloofd de werken te zullen gedogen, had zij hem op de hoogte moeten brengen van 
voormelde processen-verbaal en van het standpunt van de gewestelijk stedenbouwkundige 
inspecteur, zodat desgevallend in onderling overleg een standpunt kon worden ingenomen 
of een oplossing worden gezocht. Anders gesteld, indien de belofte van de burgemeester 
heeft geleid tot een verkeerde voorstelling van de werkelijkheid, dan is deze dwaling niet 
verschoonbaar. Immers, een gemiddelde redelijke persoon zou de processen-verbaal en het 
standpunt van de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur hebben voorgelegd aan de 
burgemeester. Nu mevrouw dit niet heeft gedaan, heeft zij een fout begaan 
waarvan zij de gevolgen moet dragen. 

Het dwangbevel werd dan ook terecht uitgevaardigd. 

18.4. Het verzet tegen het dwangbevel en de vordering tot opschorting ervan moeten 
worden afgewezen als ongegrond. 

Het hoger beroep van mevrouw is bijgevolg ongegrond. 

IV.2. Gerechtskosten 

19. Aangezien mevrouw in eerste aanleg in het ongelijk werd gesteld, heeft de 
eerste rechter haar terecht verwezen in de kosten (art. 1017 Ger. W.). 

20. Ook in hoger beroep wordt mevrouw in het ongelijk gesteld, zodat zij 
overeenkomstig art. 1017 Ger. W. wordt verwezen in ae kosten. 

21. De vordering van mevrouw betreft een niet in geld waardeerbare vordering. 
Het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding bedraagt € 1.440,00 (geïndexeerd), zoals 
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begroot door partijen (art. 3 Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het 
tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in art. 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 
21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan 
de bijstand van de advocaat, 8.5. 9 november 2007). 

OM DEZE REDENEN, 

HET HOF, 

Rechtsprekende op tegenspraak; 

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken; 

Verklaart het hoger beroep van mevrouw 
ongegrond; 

Bevestigt het bestreden vonnis; 

ontvankelijk, doch 

Veroordeelt mevrouw tot de kosten van het hoger beroep, in 
hoofde van het VLAAMSE GEWEST begroot op p.m. € (kosten betekening vonnis) + € 
1.440,00 (rechtsplegingsvergoeding) en in hoofde van haarzelf begroot op € (rolrecht hoger 
beroep)+€ 20,00 (bijdrage Begrotingsfonds). 

******* 

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer 

van het hof van beroep te Brussel op 22 oktober 2019, 

Waar aanwezig waren en zitting hielden: 

bijgestaan door 
" 
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Raadsheer, 
Griffier. 




