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Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na 
beraadslaging, spreekt volgend arrest uit:

A.R. nr. 2005/AR/572

herstelvordering - verjaring

IN2AKE VAN :

1) De naamloze vennootschap 
maatschappelijke zetel gevestigd is te

2) De
maatschappelijke zetel gevestigd is te

waarvan de 
TUBIZE, i

, waarvan de 
LIEDEKERKE,

appellanten tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel op 16 november 2004,

vertegenwoordigd door Meester Laetitia DESMET loco Meester 
^ Roland DE ROUCK, advocaat te 9400 NINOVE, Leopoldlaan 

17,

TEGEN:

DE GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR 
voor het grondgebled van de Provincie, in naam van het 
VLAAMSE GEWEST (cfr. art. 149 § 2 van het decreet van 18 
mei 1999, houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening), wiens kantoren gevestigd zijn te 3000 LEUVEN, 
Bijlde Inkomststraat 103-105, als opvolger van de gemachtigde 
ambtenaar voor de provincie Vlaams Brabant (cfr. art. 198 van 
hoger genoemd decreet),

V aeintimeerde. vertegenwoordigd door Meester Giovanni 
HAVET en Meester CLAES loco Meester Philippe DECLERCQ
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1. De procedure

In dit arrest oordeelt het hot over het hoger beroep tegen een vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg te Brussel van 16 november 2004.

De bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen ir 
gerechtszaken, waaronder art 24, zijn nageleefd.

Het arrest wordt gewezen na tegenspraak.

Partijen verklaren dat het vonnis niet werd betekend.

Appellanten hebben hoger beroep ingesteld bij verzoekschrift, neergelegd op d« 
griffie van het hof op 1 maart 2005. Het hoger beroep is tijdig en regelmatic 
naar vorm ingesteld.

2005/AR/572 - I5* Kamer^2
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Op de zitting van 27 oktober 2008 vraagt de GEWESTELIJI- 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR de conclusies van appellanten van di< 
zelfde dag te weren uit de debatten. De zaak is vastgesteld met toepassing var 
artikel -747 §2 van het Gerechtelijk Wetboek, waarbij de laatste conclusietermijr 
voor appellanten verstreek op 15 november 2005. Appellanten hebben geei 
toepassing gevraagd van artikel 748 van het Gerechtelijk Wetboek om eei 
nieuwe conclusietermijn te vragen op grond van een nieuw en ter zake dienent 
stuk of feit. Het hof weert de conclusie als laattijdig.

2. De feiten

De eerste rechter heeft de feiten correct en volledig weergegeven als voIgt:

Het geschil betreft de bouw in de loop van 1985 van twee kelderbergplaatsei 
op een perceel gelegen te >, kadastraal geken'
onder zonder voorafgaande stedenbouwkundig
vergunning. De oppervlakte van de kelderruimtes bedraagt ± 291m2. D 
kelderruimtes liggen onder de tuin, achteraan aansluitende bij een villawoninj 
De woonzone is er beperkt tot 20 meter. De kelderruimtes zelf liggen volledig i 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Eiser, de bevoegde stedenbouwkundige inspecteur, stelt een herstelvorderin 
in overeenkomstig de artikelen 149, 150 en 151 van het Decreet houdend 
organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 (hiema DRO). H 
vordert de betaling van een bedrag van 109.648,26 EUR, met een verhogin 
voor muntontwaarding en met moratoire intresten, als vergoeding van d 
meerwaarde die het onroerend goed heeft verkregen door h< 
stedenbouwmisdrijf.

Zijn vordering is gericht tegen:
- de , eerste verweerster, die de twee kelderbergplaatsen hee

gebouwd;
- en tegen de , verweerster na gedwonge

tussenkomst, die de eigenlijke eigenares is van het onroerend goed (gron 
+ gebouw).

De vennootschappen hebben wederzijds 74% van elkaars aandelen.
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De , een groothandel in kazen, vestigt aanvankelijk zijn
maatschappelijke zetel op voormeld adres en gebruikt de kelders als 
opslagplaats. Na een klacht van de buren wegens hinder, wordt vastgesteld dat 
de kelderbergplaatsen zijn opgericht zonder de vereiste stedenbouwkundige 
vergunning. Het ontbreken van een voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning wordt op zich niet betwist. Op 24 maart 1995 wordt bij brief aan de 
Procureur des Konings een vordering tot betaling van een meerwaarde 
ingesteld. Bij brief van 8 januari 2001 deelt de Procureur des Konings mee dat 
de zaak wordt geseponeerd. De dient drie maal een aanvraag in
tot regularisatie maar zonder resultaat tot nog toe (zie bespreking onder punt IV 
6 hieronder). Uiteindelijk wijzigt de haar uitbatingszetel. De kelders
zijn tot op heden niet afgebroken. Ze zouden inmiddels niet meer worden 
gebruikt voor enige handels- of industries activiteit. De

heeft nog steeds haar maatschappelijke zetel op het betrokken adres.
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3. Het onderwerp van de vordering

3.1. Voor de eerste rechter vorderde de GEWESTELIJK
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR de veroordeling van appellanten, 
hoofdelijk, in solidum, minstens de ene bij gebreke van de andere, tot de 
betaling van 109.648,26 EUR, zijnde de meerwaarde die het onroerend goed 
gelegen te , gekadastreerd
eigendom van heeft verkregen, plus een
verhoging wegens muntontwaarding in billijkheid geraamd op 2,5% per jaar 
vanaf 1 februari 2001 tot de datum van het vonnis, en op dit verhoogde bedrag 
de moratoire intresten gelijk aan de wettelijke intresten vanaf de uitspraak tot de 
effectieve betaling, de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding.

Appellanten concludeerden tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering voor 
zover gericht tegen de , minstens tot de
ongegrondheid van de vordering.

3.2. De eerste rechter verklaarde de vordering gedeeltelijk gegrond en 
veroordeelde appellanten in solidum tot betaling van 109.648,26 EUR, plus de 
verwijlintresten aan de wettelijke rentevoet vanaf de uitspraak, en de kosten.

3.3. In hoger beroep hememen appellanten hun oorspronkelijk verweer met 
betrekking tot de gegrondheid van de vordering.

Ondergeschikt vragen zij het hof volgende prejudiciele vraag te stellen aan het 
Grondwettelijk Hof: “schendt het bij artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 
toegevoegde vierde lid van artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 de 
artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in samenhang met de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving “agrarische gebieden met 
bijzondere waarde” geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud heeft om 
een misdrijf, te weten het in stand houden van misdrijven in ruimtelijke 
kwetsbare gebieden, te kunnen definieren?”.

Ondergeschikt vragen appellanten de zaak uit te stellen tot de gemeente de 
gemeentelijke structuurplannen en uitvoerdeiingsplannen zal opgemaakl 
hebben.

Nog meer ondergeschikt, voor zover het hof het hoger beroep zou afwijzen: 
stellen appellanten een tegenvordering in tot veroordeling van de 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR tot betaling van eer
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schadevergoeding gelijk aan het bedrag waartoe appellanten worden 
veroordeeld.

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR concludeert tot de 
ongegrondheid van het hoger beroep.

Bij incidenteel hoger beroep hemeemt hij zijn oorspronkelijke vordering. Hij 
concludeert tot de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding.

4. De gronden van de beslissing en het antwoord op de middelen van dc 
partijen

4.1. De strafbaarheid

2- 2008

Appellanten hememen hun middel met betrekking tot de verjaring van he 
misdrijf van instandhouding.

Artikel 146 van het Decreet houdende organisatie van de ruimtelijke ordeninc 
van 18 mei 1999 (DRO) luidde als voIgt:

Met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 5 jaar en met een geldboete van (2» 
EUR) tot (400.000 EUR) of met 66n van deze straffen alleen, wordt de persooi 
gestraft die:
1° de bij de artikelen 99 en 101 bepaalde handelingen, werken of wijzigingei 
hetzij zonder voorafgaande vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetz 
na verval, vemietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetz 
in geval van schorsing van de vergunning, uitvoert, voortzet of in stand houd 
2° handelingen, werken of wijzigingen uitvoert, voortzet of in stand houdt i 
strijd met een ruimtelijke uitvoeringsplan, bedoeld in artikelen 37 tot en met 5J 
met een ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan waarvoor toepassing wer 
gemaakt van artikel 102 of 103, §§ 1, 3 en 4, of met de stedenbouwkundige e 
verkavelingsverordeningen, bedoeld in artikelen 54 tot en met 6( 
3° als eigenaar toestaat of aanvaardt dat 66n van de onder 1° en 2° bedoeld 
strafbare feiten worden gepleegd, voortgezet of in stand gehouder 
4° een inbreuk pleegt op de informatieplicht, bedoeld in artikelen 137 tot en m« 
142;
5° de handelingen, werken of wijzigingen voortzet in strijd met het bevel t< 
staking, de bekrachtigingsbeslissing of, in voorkomend geval, de beschikking i 
kortgeding;
6° een inbreuk op de plannen van aanleg en verordeningen die tot stand zi; 
gekomen volgens de bepalingen van het decreet betreffende de ruimtelijk 
ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996 en die van kracht blijven zolang e 
in de mate dat ze niet vervangen worden door nieuwe voorschrifte 
uitgevaardigd krachtens onderhavig decreet, pleegt na de datum ve 
inwerkingtreding van dit decreet, of dit voortzet of in stand houdt, op welke wij< 
ook;
7° werken, handelingen of wijzigingen die een inbreuk zijn op de bouw- € 
verkavelingsvergunningen die zijn verleend krachtens het decreet betreffenc 
de ruimtelijke ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996, uitvoert, voortzet 
in stand houdt.
De minimumstraffen zijn echter een gevangenisstraf van vijftien dagen en e« 
geldboete van (2.000 EUR), of 66n van deze straffen alleen, indien de in h
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eerste lid bedoelde misdrijven gepleegd worden 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 opstellen of personen die bij die verrichtingen als 
tussenpersonen optreden, bij de uitoefening van hun beroep. “

Het decreet van 4 juni 2003 voegde daaraan een derde en vierde lid toe, als 
voigt:

2 2 -12- 2008

“ De strafsanctie voor het in stand houden van inbreuken, bedoeld in het eerste 
lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, geldt niet voorzover de handelingen, werken, wijzigingen 
of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk kwetsbare gebieden, 
voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaken 
voor de omwonenden of voorzover ze geen emstige inbreuk vormen op de 
essentiele stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens 
het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg.
Onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden worden verstaan de groengebieden, 
natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, 
natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, 
valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of 
belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote eenheden natuur, 
grote eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, 
aangewezen op plannen van aanleg, alsook de beschermde duingebieden en 
voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangewezen krachtens het 
decreet van 14 juli 1993 houdende maatregelen tot bescherming van de 
kustduinen.”

Bij arrest nr. 14/2005 van 19 januari 20051 heeft het Arbitragehof in artikel 146, 
3“° lid, de woorden "voorzover ze geen onaanvaardbare stedenbouwkundige 
hinder veroorzaken voor de omwonenden of voorzover ze geen emstige inbreuk 
vormen op de essentiele stedenbouwkundige voorschriften inzake de 
bestemming krachtens het ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg " 
vemietigd. In dat derde lid blijft dus nog over “voorzover de handelingen, 
werken, wijzigingen of het strijdige gebruik niet gelegen zijn in de ruimtelijk 
kwetsbare gebieden”. Bijgevolg gelden de strafsancties nog wel voorzover de 
handelingen, werken, wijzigingen of het strijdige gebruik gelegen zijn in de 
ruimtelijk kwetsbare gebieden.

Dit arrest van het Arbitragehof dateert van na het vonnis van de eerste rechter, 
die evenwel rekening hield met een eerder arrest van het Arbitragehof nr. 
136/2004 van 22 juli 2004. Daarin had het Hof geoordeeld dat de vermelde 
bepalingen de artikelen 10,11,12 en 14 van de Grondwet schonden. De eerste 
rechter heeft daaruit afgeleid dat het hele derde en vierde lid van artikel 146 
DRO zonder toepassing moeten blijven; het arrest van 19 januari 2005 heeft 
echter alleen het boven aangeduide deel van artikel 146, 3d0 lid vemietigd.

Appellanten houden voor dat de werken niet gelegen zijn in de ruimtelijk 
kwetsbare gebieden.

De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR voert aan dat hel 
perceel in kwestie ligt in landschappeiijk waardevol agrarisch gebied volgens 
het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (Koninklijk Besluit van 7 maart 1977). De 
GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR legt kopie voor uit hel

1 B.S. 31 januari 2005, p. 2732,
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gewestplan waarop het perceel ingekleurd staat met code
landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. Appellanten doen daar in 
conclusie vrij vaag over; ze hebben het over “agrarisch gebied”, maar zij 
beroepen zich op een beslissing van de bestendige deputatie van de provincie 
Vlaams Brabant van 21 juni 2001 (hun stuk 2), en de deputatie overweegt 
daarbij uitdrukkelijk dat het goed voor het grootste deel gesitueerd is in een 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en dat het perceel over een diepte 
van 20 meter in de woonzone ligt. De GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR wijst er ten slotte op dat appellanten in hun conclusie voor de 
eerste rechter overigens nog zelf schreven dat het perceel gelegen is in 
landschappelijk waardevolle agrarisch gebied, en dat de kelders buiten de 20- 
meter bouwzone liggen.

Zoals vermeld bepaalt artikel 146, 4de lid DRO ruimtelijk kwetsbare gebieden 
onder meer als “agrarische gebieden met bijzondere waarde”. Het is niet emstic 
betwistbaar dat gebied dat in het gewestplan is aangeduid als landschappelijl 
waardevol agrarisch gebied moet beschouwd worden als agrarisch gebied me 
bijzondere waarde2. Het is ook logisch: het is agrarisch, en “landschappelijl 
waardevol’ impliceert een bijzondere waarde.

2 2 -12- 2008
In het kader van de beoordeling van huidige vordering laat artikel 146, 4* lie 
DRO geen enkele twijfel toe. Er is daarom klaarblijkelijk geen schending van de 
Grondwet, zodat het hot niet de door appellanten gesuggereerde prejudiciele 
vraag3 stelt aan het Grondwettelijk Hof.

Zolang geen andere bestemming is gegeven aan het perceel of aan het dee 
ervan waarin de kelders liggen, blijft de bestemming gelden. Dat eei 
stedenbouwkundige ambtenaar van de provincie van oordeel is dat eei 
herziening van de bestemming te rechtvaardigen is, doet daaraan niets af. Er I 
geen reden om de behandeling van de vordering uit te stellen tot na eei 
eventuele bestemmingswijziging.

Uit het bovenstaande voigt dat het in stand houden van de kelders strafbaar i 
gebleven.

4.2. De verjaring

Anders dan de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR lijkt t 
menen, maakt de eerste rechter duidelijk het onderscheid tussen de verjarin 
van het (aflopend) misdrijf van oprichting, en het voortdurend misdrijf va 
instandhouding.

De vordering van de stedenbouwkundige inspecteur tot herstel in de vorig 
toestand is een maatregel van burgeriijke aard die tot de strafvordering behooi 
zodat deze vordering, overeenkomstig artikel 26 Voorafgaande Titel van h< 
Wetboek van Strafvordering, niet verjaart v66r de strafvordering4. Anders ds

2 Zie Cass., 22 februari 2005, P041346N; Cass., 13 September 2005, P050479N
www.juridat.be.
^schendt het bij artikel 7 van het decreet van 4 juni 2003 toegevoegde vierde lid van artikel 146 
van het decreet van 18 mei 1999 de artikelen 12 en 14 van de Grondwet, al dan niet in 
samenhang met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, doordat de omschrijving “agrarische 
gebieden met bijzondere waarde" geen voldoende nauwkeurige normative inhoud heeft om 
een misdrijf, te weten het in stand houden van misdrijven in ruimtelijke kwetsbare gebieden, te 
kunnen definieren?’.
4 Zie Cass., 13 mei 2003, P021621N, www.juridat.be.

http://www.juridat.be
http://www.juridat.be


de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR voorhoudt, is artikel 
2262bis van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. De oprichting dateert 
van 1985, en de herstelvordering was wat dat betreft dus verjaard voor ze werd 
ingesteld.

De instandhouding daarentegen is tot op heden niet beeindigd, en dus is de 
verjaringstermijn niet begonnen.

Nr l&\________2005/AR/572 - 1st6 Kamer______________ p^7__________

4.3. De Hoge Raad voor het Herstelbeleid

Voor zoveel als nodig merkt het hof op dat de herstelvordering geen advies 
vereist van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

Artikel 151 DRO bepaalt dat de herstelvordering kan ingesteld worden voor de 
de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in burgerlijke aangelegenheden, en 
“De bepalingen van artikel 149, § 1, tweede lid, §§ 3, 4 en 5 en artikel 150 zijn 
hierop van toepassing”. Geen van die bepalingen verplicht tot een advies van 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

_ _ _ De Raad wordt alleen vermeld in artikel 149, § 1, tweede lid DRO, dat luidt:
2 2 -12- 2008

“ Het (...) advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid moet worden 
verieend binnen 60 dagen na de aangetekende adviesaanvraag. Wanneer de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid geen (...) advies heeft verieend binnen de 
gestelde termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan”

Die bepaling legt dus geen verplichting op tot een voorafgaand advies.

4.4. De wettigheid en redelijkheid van de herstelvordering

Appellanten stellen dat de herstelvordering onredelijk was. Zij laten gelden dat 
de weigering van vergelijk werd ingegeven door motieven die vreemd zijn aan 
de goede ruimtelijke ordening. Zij verwijzen, “om herhalingen te vermijden”, 
naar hun syntheseconclusie genomen voor de eerste rechter.

Om herhalingen te vermijden verwijst het hof naar het uitgebreide, pertinente en 
voldoende antwoord van de eerste rechter op dit middel (p. 13 tot en met 15).

4.5. De fout van het VLAAMSE GEWEST

Terecht werpt de GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR op 
dat de tegenvordering van appellanten die zij voor het eerst in hoger beroep 
instellen niet gesteund is op feiten aangevoerd in de dagvaarding en dus niet 
ontvankelijk is . Het volgende geldt daarom ten overvloede.

Appellanten houden voor dat het VLAAMSE GEWEST een fout heeft begaan 
door de bestemming van het perceel niet te wijzigen en te doen 
overeenstemmen met het feitelijk gebruik. Dit is niet emstig, nog afgezien var 
de vraag of dit een vordering kan gronden tegen de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, die niet het VLAAMSE GEWEST zelvs

5 Zie onder meer Cass. 10 april 1978, An. Cass., 1978, 917; K. BROECKX, Het recht op hoger 
beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, Antwerpen, Maklu, 1995, 
292-299.
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is. De bestemming van het perceel was vastgelegd (als landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied), en het niet respecteren daarvan door de eigenaar 
of gebruiker was foutief. Het kan bezwaarlijk beschouwd worden als 
onbehoorlijk bestuur dat de overheid de norm niet aanpast aan de inbreuk. Het 
middel van appellanten dat er geen rechtszekerheid is omdat de bestemming 
niet is aangepast, is onzinnig.

Appellanten lijken ook aan de gemeente LIEDEKERKE tekortkomingen ts 
verwijten, maar het is evident dat dit geen basis kan zijn voor een vordering var 
appellanten tot schadevergoeding tegen de GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR of tegen het VLAAMSE GEWEST.

4.6. De muntontwaarding

Bij incidenteel hoger beroep hemeemt de GEWESTELIJI* 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR zijn vordering met betrekking tot d< 
vergoeding voor muntontwaarding. Die vordering is ongegrond. De eersfe 
rechter heeft het meerwaardebedrag bepaald op de dag van de uitspraak er 
heeft intresten toegekend aan de wettelijke rentevoet, en die vergoedt nie 
alleen de vertraging in de betaling, maar ook de muntontwaarding.
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5. De kosten

De partijen verklaren ter zitting dat zij voor de rechtsplegingsvergoeding d 
toepassing vragen van het basisbedrag. Met toepassing van het koninklij 
besluit van 26 oktober 20076 bedraagt dat basisbedrag gelet op de waarde va> 
de vordering 5.000,00 EUR.

OM DEZE REDENEN :

HET HOF,

Rechtdoende op tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in 
gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep van appellanten ontvankelijk maar ongegrond.

Verklaart de vordering tot schadevergoeding van appellanten niet ontvankelijk.

Weert de condusie van appellanten, neergelegd ter zitting van 27 oktober 
2008 uit de debatten.

8 Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en to 
vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 apri 
2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstanc 
van de advocaat.
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Veroordeelt appellanten tot de betaling van de kosten van het hoger beroep, 
begroot
- in hoofde van henzelf op € 5.186 (186 rolrecht + 5.000

rechtsplegingsvergoeding), en
- in hoofde van geintimeerde op € 5.000 rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgeriijke 
eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op -̂

 2 200ft

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Astrid DE PREESTER,
Evrard JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Marc DEBAERE,
Viviane DE VIS,

Raadsheer d.d. Voorzitter,
Raadsheer,
Raadsheer,

Griffier.

V. DE VIS

E. JANSSENS DE BISTHOVEN




