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Het Hof van Beroep te Brussel, 15d0 kamer,

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest
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De Stedenbouwkundige Inspecteur van de Afdeling Ruimtelijke 
Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen voor de 
provlncie Vlaams-Brabant, met kantoren te 3000 Leuven, Blijde 
Inkomststraat 105,

vrijwillig tussenkomende partij,
vertegenwoordigd door meester Giovanni Havet, loco meester Philippe 
Declercq, beiden advocaat aan de balie van Leuven.
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eklaag van : te 

Is dader of mededader,
i overtrading van art. 44-64 van de wet van 29 maart 1962 gewijzigd door de 
jet van 22 december 1970, en de artikelen 42 en 66 van het decreet 
letreffende de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 oktober 1996, 
ip het onroerend goed gelegen te

• ••/

:onder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke vergunriing van het College 
/an Burgemeester en Schepenen,

sedert 14 September 1982 tot 25 oktober 1999, 
je wederrechtelijke uitbreiding van een bestaande garage-werkplaats te 
lebben in stand gehouden;
3. V tussen 25 oktober 1993 en 10 mei 1994, een 80 tal autowrakken te 

hebben gestald;
2. sedert het beeindigen van de sub B1 voornoemde werken, minstens tot 

25 oktober 1999, de sub B1 voornoemde werken te hebben in stand 
gehouden.

*******

Gelet op het arrest van deze kamer van 3 juni 2003;

Gehoord het verslag van voorzitter Papen;

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering;

Gehoorde de vrijwillig tussenkomende partij in haar middelen zoals door 
meester Havet ter zitting ontwikkeld;

Gehoord de beklaagden in hun middelen zoals door meester Van Campfort ter 
zitting ontwikkeld;

Gelet op de conclusies en stukken van partijen;

Oe feiten en de procedure

1- De beklaagden waren sinds 24/08/1982 eigenaarvan een onroerend goed 
gelegen te , gekadastreerd

., ingevolge toewijzing bij openbare verkoop.

2. Het onroerend goed is volgens het geldende gewestplan gedeeltelijk 
"" gelegen in woongebied met landelijk karakter en gedeeltelijk in agrarisch 

gebied.
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3. Op 10 mei 1994 stelde het bestuur ruimtelijke ordening ter plaatse vast dat
de volgende constructies zonder bouwvergunning werden uitgevoerd 1) 
uitbreiding van een garage en 2) plaatsen van autowrakken. Deze 
bouwwerken waren tevens in strijd met de bepalingen van de 
verkavelingsvergunning afgeleverd door het college van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Linter in zitting van 
17/03/64.

4. Eerste beklaagde,. , stelde dat hij het betwiste onroerend
goed in december 1982 had aangekocht en dat het gedeelte van het 
gebouw waarover discussie bestaat er op dat moment reeds stond. Hij 
plaatste hierop wel een dak. Voor het stallen van autowrakken stelde hij dat 
er een vergunning voor bestond.

5. Bij verhoor van eerste beklaagde op 15/02/1999 was de bouwovertreding 
nog altijd niet in orde. De uitbreiding van de garage en de stalling van 
autowrakken waren er nog. Hij verklaarde : “Ik heb via mijn architect 
regularisatie aangevraagd op de gemeente. Deze is echter geweigerd. Ik 
vind het niet logisch dat ik opdraai voor deze bouwovertreding omdat ik van 
1982 het gebouw in deze staat gekocht heb. De architect probeert deze 
zaak in orde te brengen. Volgens de gemeente zou het gebouw waarvan 
sprake geregulariseerd kunnen worden als iedereen van de verkaveling 
hiermee akkoord is. Ik kan dus momenteel geen gevolg geven aan de 
herstelmaatregel zolang er kans is dat het geregulariseerd kan worden."

6. Bij brief van 1 oktober 1998 aan de procureur des Konings vorderde de 
gemachtigde ambtenaar het herstel van de plaats in de vorige staat onder 
verbeurte van een dwangsom van 5000 frank per dag vertraging. Hij lichtte 
toe dat de vordering betekende “de afbraak van alle in overtrading 
geplaatste constructies en verwijdering van alle afbraakmaterialen en alle 
gestalde wrakken van het terrein"en motiveerde dit als voIgt: “(..) Hetterrein 
ligt volgens het (.. .)gewestplan TIENEN-LANDEN in een woongebied met 
een landelijk karakter aan de gewestweg, ong. 50m, en het resterende deeI 
in het agrarisch gebied. Tevens is het terrein gelegen in goedgekeurde 
verkaveling(...). Ontegensprekelijk kan gesteld worden dat men zeer goed 
op de hoogte was van het feit dat de uitgevoerde werken niet in aanmerking 
konden komen voor een vergunning gelet op de weigering van de 
bouwvergunning van het College van Burgemeester en schepenen (...) om 
reden dat het ontwerp niet in overeenstemming is met de 
verkavelingsvoorschriften. Teneinde de openheid en de bouwmogelijkheden 
van het gebied te kunnen vrijwaren dienen de in overtrading opgerichte 
constructies ongedaan gemaakt worden."

7. Op 3 maart 2000 werden de beklaagden gedagvaard voor de correctionele 
rechtbank te Leuven. Het dagvaardingsexploot werd op 9 maart 2000 
overgeschreven op het hypotheekkantoor.
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8. Ze werden beklaagd te als dader of mededader,
In overtreding van art. 44-64 van de wet van 29 maart 1962 gewijzigd door 
de wet van 22 december 1970, en de artikelen 42 en 66 van het decreet 
betreffende de ruimtelijke ordening gecoordineerd op 22 oktober 1996, 
op het onroerend goed gelegen te

(...)
zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke vergunning van het 
College van Burgemeester en Schepenen,
C. sedert 14 September 1982 tot 25 oktober 1999

de wederrechtelijke uitbreiding van een bestaande garage-werkplaats te 
hebben in stand gehouden

D. 1. tussen 25 oktober 1993 en 10 mei 1994, een 80 tal autowrakken te 
hebben gestald.
2. sedert het beeindigen van de sub B1 voornoemde werken, minstens 
tot 25 oktober 1999 de sub B1 voornoemde werken te hebben in stand 
gehouden.

9. Op de inleidingszitting werd de zaak uitgesteld naar de zitting van 17 mei 
2000 alwaarde zaak werd behandeld en in beraad genomen.

10. De eerste rechter heeft bij het bestreden vonnis van 31 mei 2000 de 
tenlasteleggingen A en B1 bewezen verklaard, en beklaagden veroordeeld 
ieder tot een geldboete van 100 Bef (1.990opd = 20.000 Bef) of een 
vervangende gevangenisstraf van 15 dagen. Voor eerste beklaagde,

, was de helft van de geldboete met uitstel gedurende een 
termijn van 3 jaar.
De beklaagden werden vrijgesproken voor de betichting onder B2.
De rechter heeft de beklaagden verder veroordeeld tot het herstel van de 
plaats in de oorspronkelijke toestand door afbraak van de daar 
wederrechtelijk opgerichte constructies, namelijk de ten onrechte ingerichte 
garage-werkplaats en dit binnen de twaalf maanden nadat het vonnis kracht 
van gewijsde heeft gekregen en onder verbeurte van een dwangsom van 
5000 Bef per dag vertraging.

:s? 11.Bij arrest van 3 juni 2003 van dit Hof werd het bestreden vonnis
bevestigd, mits deze wijzigingen dat:

- de geldboetes van 100 Bef werden omgerekend tot 100 x 200 : 
40,3399 = 495,78 €;

- geen uitstel van tenuitvoerlegging van het arrest werd verleend in 
hoofde van beklaagde

- de bijdragen van 10 Bef werden omgerekend tot 10 € x 5 = 50 €;
- de vergoedingen van 1.000 Bef werden omgerekend tot 25 €;
- beide beklaagden werden hoofdelijk veroordeeld tot betaling van 

het totaal van de kosten in eerste aanleg, begroot op 4.358 Bef, 
omgerekend tot 4.358 : 40,3399 = 108,03 €;

- de behandeling van de vordering van de stedenbouwkundige 
inspecteur uitgesteld werd en verdaagd werd naar de zitting van 2 
december 2003.

•V.V



Wat betreft de herstelvordering.

12. Ten onrechte werpen de beklaagden op dat de vrijwillige tussenkomst van 
de Stedenbouwkundige Inspecteur niet ontvankelijk is.
Deze bevoegde overheid manifesteert zich als een eiser tot herstel en als 
een publieke burgerlijke partij wiens vordering tot schadeloosstelling 
uitsiuitend gericht is op herstel of teruggave in de brede zin, zonder de 
aanvulling van pecuniaire schadevordering die enkel voor derde - 
benadeelde openstaat.
Dit impliceert dat de bevoegde overheid zich conform art. 67 Sv. in het 
hangend geding voor de strafrechter als formele procespartij kan 
aanmelden “in elke stand van het geding, tot de sluiting van de debatten". 
Het laat verder toe dat de bevoegde overheid zich voor het eerst in hoger 
beroep als formele procespartij mengt in het debat rond de reeds 
ingestelde publieke vordering tot herstel (zie: Cass. 14 September 2004, 
www.cass.be roinr. P040159N).

Er is geen reden toe de besluiten van deze vrijwillig tussenkomende partij 
te weren uit de debatten.

13. De huidige herstelvordering is niet verjaard.
Ze werd regelmatig en tijdig ingesteld, dit is voordat de strafvordering 
verjaard is en voor 22 augustus 2003, datum waarop het decreet van 4 
juni 2003 in werking is getreden en de strafvordering, voor de gevallen - 
zoals inzake - waarin de instandhouding niet meer strafbaar is, vervallen 
is.

Eenmaai geldig ingesteld werkt de vordering tot herstel stuitend 
overeenkomstig art. 2244 B.W. zodat de verjaring vanaf dat ogenblik niet 
meer loopt totdat een in kracht van gewijsde gegane beslissing het geding 
beeindigt.

Ten onrechte werpen de beklaagden op dat de herstelvordering een 
persoonlijk karakter heeft. Integendeel heeft zij een zakelijk karakter nu zij 
ertoe strekt de uitoefening van een zakelijk recht veilig te stellen 
(zie Cass. 22 februari 2005, AR. P04.0998.N, www.cass.be).
Hieruit voIgt dat op deze vordering de bepalingen van de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de burgerlijke 
vordering wel van toepassing zijn.
Ook art. 26 V.T.Sv. is derhalve wel degelijk van toepassing op de 
herstelvordering zodat deze alleszins niet kon verjaren voor de 
strafvordering.

14. De herstelvordering is een vordering tot teruggave en heeft derhalve een 
burgerlijk karakter. Die vordering strekt ertoe in het algemeen de gevolgen 
van het misdrijf ongedaan te maken (in dezelfde zin Cass. 22 februari 
2005, P.04.1345.N). Het strekt tot het doen verdwijnen van de 
onrechtmatige toestand (in dezelfde zin Cass. 22 februari 2005, 
P.04.0998.N). Uit het burgerlijk karakter van de teruggave vloeit voort dat
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zij het voorwerp uitmaakt van een burgerlijke vordering die strekt tot het 
herstel van de door het misdrijf veroorzaakte schade.

15. De "rechtsvordering tot herstel van de schade, door een misdrijf 
veroorzaakt” bedoeld in artikel 3 Voorafgaande Titel Sv., omvat zowel de 
vordering tot schadevergoeding krachtens artikel 1382 B.W. als de 
vordering tot teruggave zoals bedoeld in de artikelen 44 Sw., 161 en 189 
Sv. waaronder de voorliggende herstelvordering initieel op grand van 
artikel 68 van het decreet betreffende de raimtelijke ordening, 
gecoordineerd op 22 oktober 1996 (opgeheven bij artikel 171 van 
hiernagenoemd decreet), thans op grand van artikel 149 DORO.

16. De herstelmaatregel is geen straf maar een maatregel van burgerlijke aard 
(in dezelfde zin Cass. 9 September 2004, C.03.1500.F; Cass. 2 maart 
2004, P.03.1187.N; Arbitragehof nr.65/2004, 28 april 2004). Artikel 149 
DORO beoogt niet de strafbaaretelling van een gedraging maar het herstel 
van de onrechtmatige toestand die door het stedenbouwmisdrijf is 
ontstaan (Cass. 22 februari 2005, P.04.1345.N).

17. De wetgever heeft redelijkerwijs kunnen bepalen dat een eenvoudige 
schuldigverklaring als gevolg van de overschrijding van de redelijke termijn 
niet mag beletten dat nog uitspraak kan worden gedaan over de 
burgerlijke belangen (zie arrest Grondwettelijk Hof d.d. 10 januari 2005 nr. 
10/2005) en inzake de herstelvordering. Uit de rechtspraak van het
E.H.R.M. blijkt dat een overschrijding van de redelijke termijn niet tot 
gevolg heeft dat geen herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand 
kan worden bevolen.ln het door de beklaagde aangehaalde arrest Hamer 
komt het E.H.R.M. wel tot de conclusie dat de herstelmaatregel uit het 
decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de raimtelijke 
ordening, zoals reeds meermaals gewijzigd, als een straf in de zin van het 
E.H.R.M. kan worden aangezien, waarop de redelijke termijn van 
toepassing is, maar wordt geenszins de regel van artikel 21 ter van de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering volgens dewelke 
de teruggave - en dus de herstelmaatregel - ook in geval van 
overschrijding van de redelijke termijn nog steeds moet worden bevolen, in 
vraag gesteld.

18.lntegendeel, in de zaak Hamer komt het E.H.R.M., na te hebben 
vastgesteld dat de gewraakte constructie zonder de vereiste vergunning 
was opgericht en tot op heden wegens strijdigheid met het vigerend 
bestemmingsvoorschrift volstrekt onvergunbaar is gebleven, tot de 
conclusie dat het legitiem doel van de opgelegde maatregel, met name de 
handhaving van een bouwverbod in parkgebied tot een onmiskenbaar 
voordeel strekt voor de goede raimtelijke ordening dat bovendien opweegt 
tegen de ongemakken die de veroordeelde als gevolg van deze maatregel 
ondervindt, zelfs in het licht van het lankmoedig optreden van de 
bevoegde overheden in het algemeen en hettijdsverloop tussen de initiele 
oprichting en het bevel tot herstel in het bijzonder.



19.Het onwettig instandhouden van de zonder voorafgaande schriftelijke en 
uitdmkkelijke vergunning uitgevoerde werken blijft bestaan tot aan het 
herstel in de vorige staat of de regularisatie volgens een desbetreffende 
vergunning.
Op heden wordt geen bewijs van herstel voorgelegd noch van een 
regularisatievergunning.

Er is geen reden om de zaak sine die, wat betreft de herstelvordering, uit 
te stellen totde Raad van State uitspraak zou gedaan hebben nopens het 
tweede annulatieberoep dat de beklaagde zou ingesteld hebben.

Op de ingeroepen onwettigheid van de weigeringsbeslissing van de 
Bestendige Deputatie om een regularisatievergunning te verlenen moet 
hier niet worden ingegaan nu de eventuele onwettigheid van die 
regularisatieweigering niet tot gevolg heeft dat de uitgevoerde werken als 
vergund worden aanzien.

20. De herstelvordering werd voor de rechter ingeleid op een ogenblik dat de 
vereiste van een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, ingevoerd ingevolge de wijziging van art. 149§1 DORO 
door art. 8 van het Decreet van 4 juni 2003, nog niet bestond.
Luidens artikel 198bis, eerste lid, DORO treden de bepalingen met 
betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1 pas in werking nadatde 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke 
reglement is goedgekeurd (in casu 16 december 2005). Artikel 198bis, 
tweede lid, DORO bepaalt dat de rechter de ingediende vorderingen voor 
inbreuken, die dateren van voor 1 mei 2000 maar die nog niet voor 
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid.
Uit die bepalingen voIgt niet dat de rechter de ingediende vorderingen 
voor inbreuken, die dateren van voor 1 mei 2000 en die nog niet voor 
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies "moet” voorleggen aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid (Cass. 5 September 2006, P060475N 
en P060543N).
Voor de beoordeling van de voorliggende herstelvordering acht het hof 
het niet nodig om deze voor advies, laat staan eensluidend advies, voor 
te leggen aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid die een orgaan van 
het actief bestuur is.

Het hof beschikt over voldoende gegevens om de herstelvordering 
te beoordelen. Ze is reeds voorwerp geweest van een opportuniteits- 
overweging door de terzake bevoegde instanties (de gemachtigde 
ambtenaar, thans de stedenbouwkundige inspecteur).

21. De beklaagden verzoeken het hof bepaalde prejudiciele vragen te stellen.



22. In zoverre dient geantwoord te worden door dit hof op de argumentatie 
nopens de prejudiciele vragen gesteld op pagina 7 en 8 van hun besluiten 
neergelegd ter zitting d.d. 11 maart 2003 en waamaar de beklaagden in 
hun op 7 oktober 2008 neergelegde conclusie enkel verwijzen, wordt de 
Stedenbouwkundige Inspecteur bijgetreden alwaar deze opwerpt dat op 
al deze vragen het Grondwettelijk Hof reeds uitspraak heeftgedaan zodat 
deze vragen geenszins meer relevant zijn vermits de arresten van het 
Grondwettelijk Hof gelden erga omnes.

23. In de op 7 oktober 2008 ter zitting van het hof neergelegde conclusie 
formuleerden beklaagden de volgende bijkomende prejudiciele vragen:
1. Schendt artikel 149 par. 1 DORO de regels die door of krachtens de 

grondwet zijn vastgelegd voor het bepalen van de onderscheiden 
bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, 
inbegrepen de regels voorzien door art. 124 bis van de bijzondere wet 
van 6/01/1989 in zoverre het Vlaams Gewest regels wil opleggen ivm 
de dwangsom terwijl ze hiertoe niet de bevoegdheid heeft om de 
reden dat het opleggen van regels ivm de dwangsom tot de 
bevoegdheid van de Federale Staat behoort?

2. Schendt art. 149 par. 1 derde lid DORO het wettigheidbeginsel in 
strafzaken, gewaarborgd bij de artikelen 12 tweede lid en 14 van de 
Grondwet alsmede bij art. 7 van het Europees Verdrag voor de 
rechten van de mens en art. 15 van het Intemationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke rechten?

3. Schendt art. 149 par. 1 derde lid DORO door het invoeren van een 
onzekere strafbaarstelling, het gelijkheidsbeginsel en het non - 
discriminatiebeginsel gewaarborgd bij art. 10 en 11 van de Grondwet 
doordat in dit artikel een onderscheid in behandeling wordt gemaakt 
tussen een categorie van personen die berecht worden op basis van 
een wettekst die voldoende nauwkeurig is (niet naleven van een bevel 
tot staking) en een categorie van personen die berecht worden op 
basis van tekst die geen voldoende nauwkeurige inhoud hebben 
(namelijk onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder voor de omwo- 
nenden en emstige inbreuk op de essentiele stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming krachtens het ruimtelijk 
uitvoeringsplan of plan van aanleg)?

24. Het hof is van oordeel dat er geen reden is om deze vragen aan het 
Grondwettelijk Hof te stellen nu:

- er wat de eerste vraag betreft, verkeerdelijk door de beklaagden 
wordt vanuit gegaan dat art. 149 §1 DORO regels oplegt in 
verband met de dwangsom nu deze enkel de federale regeling 
bevestigt;

- er wat de tweede en derde vraag betreft, ten onrechte wordt 
uitgegaan door beklaagden dat de meerwaarde in art. 149 §1 
derde lid DORO een straf is nu de herstelmaatregel een burgerlijke 
maatregel is en geen straf om redenen zoals hierboven sub nrs. 14 
-16 aangehaald.



25. Op heden staat geenszins vast dat in de driehoek tussen de
i, en in de toekomst

een KMO - zone zou worden voorzien waardoor ook het kwestieuze goed 
daarin zou komen te vallen.
Uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen kan niet worden afgeleid dat 
de bestemming van het kwestieuze perceel in het nog steeds geldend 
gewestplan achterhaaid zou zijn.
Noch het belang dat de gevolgen van het herstel voor beklaagden kan 
hebben, noch het tijdsverloop doen afbreuk aan de interne wettigheid van 
de herstelvordering.
Het zijn evenmin elementen die de herstelvordering zouden aantasten 
door machtsoverschrijding of machtsafwending (in dezelfde zin: Cass. 3 
maart 2004, P.03.1500.F).
Het beweerde klimaat van dubbelzinnigheid, onduidelijkheid en 
ongelijkheid inzake stedenbouw tonen de beklaagden niet aan.

26. De herstelvordering is noch onwettig, noch kennelijk onredelijk. De 
feitelijke en juridische grondslag van de herstelvordering is niet 
betwistbaar (in casu niet vergunde wijzigingswerken - niet in 
overeenstemming met verkavelingvoorschriften -) en is op zich een 
afdoende motivering (in dezelfde zin: Cass. 6 juni 2006, P.06.0038.N; 
Cass. 4 december 2001, R.W. 2001-02, 1353, conclusie advocaat- 

generaal M. De Swaef).
De herstelvordering moet niet negatief gemotiveerd worden (Cass. 16 
december 2003, T.R.O.S. 2004, 229).

27. Aan het hof komt geen opportuniteitsbeoordeling van het gevorderde 
herstel toe (in dezelfde zin, o.m.: Arbitragehof nr. 46/2005,1 maart 2005; 
Cass. 15 juni 2004, P.04.0237.N en P.04.0358.N; R.v.St., b.v.b.a. G., nr. 
130.075, 2 april 2004).
Het komt het hof niet toe om een niet gevorderde meerwaarde op te 
leggen in plaats van het gevorderde herstel van de plaats in de vorige 
toestand.

28. De per inbreuk gevorderde dwangsom per dag vertraging wordt opgelegd 
nu uit de behandeling van de zaak en het strafdossier blijkt dat er reden 
is om aan te nemen dat de beklaagden niet vrijwillig zullen overgaan tot 
dat herstel. De op te leggen dwangsom moet hen ertoe aanzetten het 
rechterlijk bevel effectief uit te voeren of te doen uitvoeren binnen de in 
functie van de omvang van het herstel hiema bepaalde termijn.
Er is geen enkele gegronde reden om deze termijn op drie jaar te 
bepalenzoals gevorderd door de beklaagden.

29. Ten onrechte werpt partij op dat de herstelvordering in
zijnen hoofde niet gegrond is nu hij afstand gedaan heeft, naar 
aanleiding van een uit onverdeeldheid treden, van zijn rechten op het 
kwestieus onroerend goed volgens akte van 5 juli 2002.
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De herstelvordering wordt “in rem” ingesteld.
De stedenbouwkundige inbreuk weegt op het onroerend goed, wie er 
ook eigenaar van mag zijn, waarbij het aan de veroordeelde-overtreder 
behoort om deze te doen ophouden.
Beide beklaagden werden bij arrest d.d. 3 juni 2003 veroordeeld voorde 
dezelfde, hen ten laste gelegde, stedenbouwmisdrijven.

Gelet op de kwalificatie van de herstelmaatregel als een teruggave in de 
brede zin, is ten gevolge van artikel 50 lid 1 Sw. elke deelnemer aan het 
bouwmisdrijf in principe gehouden tot het geheel der herstel.
Ook de niet - eigenaar, die schuldig werd bevonden aan het deelnemen 
aan een bouwmisdrijf kan en moet worden veroordeeld tot het herstel 
van de wederrechtelijke gevolgen van het misdrijf.

De door de beklaagde aangehaalde rechtspraak is niet relevant.

OM DEZE REDENEN,
HET HOF,

RECHTSPREKEND NA TEGENSPRAAK en binnen de perken van 
het hoger beroep;

Gezien de wetsbepalingen in het bestreden vonnis aangehaald, 
alsook de artikelen:

24 van de wet van 15 jurii 1935,
210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering;
84 van de hypotheekwet;

Gelet op het arrest van deze kamer van 3 juni 2003;

Doet het bestreden vonnis teniet en opnieuw rechtsprekend;

Verklaart de vordering tot weren van alle door de vrijwillig 
tussenkomende partij in deze zaak neergelegde documenten 
(conclusie en stukken) ongegrond.

Beveelt op vordering van de gemachtigde ambtenaar, thans de 
Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur het herstel van de plaats 
in de oorspronkelijke toestand binnen een termijn van drie maanden, 
niet zijnde een dwangsomtermijn in de zin van artikel 1385bis Ger.W., 
door de afbraak van alle in overtreding geplaatste constructies en 
verwijdering van alle afbraakmaterialen en alle gestalde wrakken van 
het terrein op het perceel gelegen te

, gekadastreerd onder verbeurte van een
dwangsom van € 123 per dag vertraging.



Gillioen

Vanderkerken

Verstaat dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding ingeschreven wordt op de wijze bepaald in artikel 84 van de 
hypotheekwet.

Veroordeelt beklaagden solidair in de kosten van hoger beroep vastgesteld op 
65,98 euro.

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting van 24 november 2008, waar 
aanwezig waren :

Zegt voor recht dat de Gewestelijke Stedenbouwkundige Inspecteur en het 
College van Burgemeester en Schepenen, ingeval het arrest niet vrijwillig 
wordt uitgevoerd, zelf in de uitvoering ervan kunnen voorzien, kosten hiervan 
verhaalbaar op de beklaagden op vertoon van een kostenstaat begroot en 
uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter.

- mevrouw A. Papen,
- mevrouw C. Vanderkerken,
- de heer Ph. De Clippel,
- de heer M. Verbelen,

'Th. Gillioen,

raadsheerd.d. voorzitter,
raadsheer, 

plaatsvervangend raadsheer.
advocaat-generaal, 
e.a. adjunct-griffier.




