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r~BEROEP in CASSATIE d-d. 6 maart 2009 door
, beklaagde an vrijwillig

tussenkomende partij, tegen alle beschikkingen van het 
arrest

BEROEP !.\< CASSATIE 
verworpen opo$.of.a»fo

ultslultencj voor 
bostuurliike Ir.lichtlng - 
behoefien van inwendigs 
aard

ARREST
I

Het Hof van Beroep zetelende te Antwerpen
12** karaer

recht doende in Correctionele Zaken,
| verleent het volgende arrest:

Inzake van het Opeabaar Ministerie

en

HET VLAAMS GEWEST,
vertegenwoordigd door de Gemeenschapsminister van 
ruimtelijke Ordening en Huisvesting, met burelen 
te Brussel, Jozef II straat 30 en de heer 
Direkteur van het Bestuur voor Ruimtelijke 
Ordening, Buitendienst Antwerpen, optredende in 
zijn hoedanigheid van gemachtigde ambtenaar in de 
zin van art. 65 W 29/3/1962 op de ruimtelijke 
Ordening en de Stedebouw, met burelen te 
Antwerpen, CopernicuBlaan l,

burgerlijke partij

THANS

PE STEPBNBQUWKUNPTQB inspecteur
bevoegd voor het grondgebied van de provincie 
Antwerpen, in naam van het Vlaamse Gewest, met 
kantoor gevestigd te 2018 Antwerpen, Gebouw Anna 
Bijns, Lange Kievitstraat 111/113 bus 55

ei3er tot herstel

vertegenwoordigd door Mr. Marc Van Raemdonck, 
advocaat bij de balie van Antwerpen
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I t e g q n:

l. _ --_________

a fgevaardigde-beheerder,
geboren te op --- ,
wonende te Rumst-Terhagen,

beklaagde.

2. _______________________________ ,
bediende,
geboren te op
wonende te Rumst-Terhager.,

beklaagde,

beide beklaagden verteger.woordigd door Mr. Pierre 
Bogaerts, advocaat bi;j de balie van Antwerpen

en inzake:

met zetel te Willebroek, „ !

vrijwillig tussenkornende pairtij,

vertegenwoordigd door Mr. Joris Lagey loco Mr. 
Ciska Servais, beiden advocaat bij de balie van 
Antwerpen

Beklaagd van:

te kanton

de eerste en tweede
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Hetzij door de .T.isdaad of het wanbedrijf te hebben 
uitgevoerd of aan de uicvoering rechtsrreeks ze 
hebben meegevwerkt:, hezzij-door enige daad :ot de



in *

uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de 
miadaad of het wanbedrijf zondet hun bijstand niet 
load kunnen worden gepleegd.

Bij inbreuk op de art. 44, 64, 65 en 69 der wet 
van 29 maart 1962, boudende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedebouw, 
gewijzigd bij de art. 4, 20, 21 en 25 der wet van 
22 december 1970, zonder voorafgaande 
schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het 
college van burgemeester en schepenen, als mede- 
eigerxaars die de opstelling van een vaste of 
verplaatsbare inrichting hebben toegestaan of 
gedoogd en die tot de werken opdracht hebben 
gegeven,

op het onroerende goed 
gelegen te 
gekadastreerd als 
met een globale oppervlakte van 23.625 m2,

eigendom van . ,
o

de hiernavermelde werken in art. 44 omschreven, 

van 14 mei 1966 tot 10 januari 1991

te hebben mstandgehouden,

nl. een landhuis (20 m x 10 m x 3.,50 m H) uit wit 
geschilderd baksteenmetselwerk en afgedekt met een 
zadeldak uit pannen.

I!I Gezien het bewijs van overschrijving van de 
dagvaarding van beklaagde door de bewaarder der 

j Hypotheken '* kantoor te , d.d. .
, boek • ).

het onroerend goed toebehorend aan 
en krachtens een akte van openbare
aankoop ontvangen op door ,
notaris te

j ..

49 P 92 w

v r > k.
i‘
 

r -•u fj•u
 
rU
 

I* 
J 

< 
i 
* 
* 

i 
»

c«
ir i
 

*» • *

I



3<5 32 3 7 * * • r ' • t- *- *i 5 •» ». /

49 P 92

iGelet op de hogere beroepen ingesteld
- op 30 decerober 1991 door de burgerlijke partij 
tegen alle beschikkingen
- op 31 december 1991 door het Openbaar Ministerie 
tegen alle beschikkingen op strafrechtelijk gebied

tegen het vonnis, op tegenepraak gewezen door 1 
rechter op 19 december 1991 door de correctionele 
rechtbank van Antwerpen, 33* kamer, dewelke als 
volgt heeft beslist:

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de 
vordering van de burgerlijke partij gezien de 
vrijspraak van beide beklaagden;

Verwijst de burgerlijke partij tot de kosten van 
haar aanstelling;

Gelet op het arrest, op tegenspraak gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 8e kamer op 
23 april 1993, waarbij als volgt werd beslist:

Houdt de beslissing omtrent de eis van de 
burgerlijke partij aan en stelt de zaak in 
voortzetting op 21 oktober 1993 - 9 uur;

Gelet op het arrest, gewezen door het Hof van 
Cassatie, op 25 oktober 1994, waarbij als volgt 
werd beslist:

Verleent akte van de af6tanden.

Verwerpt de voorzieningen voor het overige. 

Veroordeelt eisers in de kosten.

Gelet op het arrest, op tegenspraak gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 8C kamer op 
B februari 2006, waarbij als volgt werd beslist:
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Recht doende met inachtneming van het arrest van 
dit Hof, achtete kamer, gewezen op 23 april 1993;
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Verleent de Stedenbouwkundig In3pocteur akte van 
zijn herneming van het geding aangevat door de 
burgerlijke partij het Vlaams Gewest.

Beveelt de heropening der debatten teneinde 
partijen toe te laten de definitieve 
administratieve beslissing betreffende het beroep 
tegen het bealuit van de Bestendige Deputatie d.d. 
3 maart 2005, te voegen.

Stelt te dien einde de behandeling der zaak ter 
terechtzitting van J.5 maart 2006 - 9 uur.

Houdt de beslissing omtrent de kosten aan.

Gelet op het arrest, op tegenspraak gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, 14c kamer op 
10 januari 2007, waarbij als volgt werd beslist:

J Het arrest van dit Hof (achtste kamer) gewezen op 
8 februari 2006 verder uitwerkend.

Alvorens recht te doen.

Beveelt de heropening der debatten teneinde de 
herstelvordering voor eensluidend advies aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid voor te leggen.

Stelt de verdere behandeling ter terechtzitting 
van 13 juni 2007 - 9 uur.

Houdt de beslissing omtrent de ko3ten aan.

t + +

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid van 9.07.2007 neergelegd ter grit fie 
op 19.07.2007.
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X. Procedure

Het Hof herneemt de behandeling van de zaak in. 
zijn geheel.

De eiaer tot herstel wordt gehoord in zijn 
middelen, ontwikkeld door Mr. M. Van Raemdonck, 
advocaat bij balie van Antwerpen.

Het Openbaar Ministerie wordt gehoord in zijn 
vorderingen.

De beklaagden worden gehoord in hun middelen van 
verdediging ontwikkeld door Mr. P. Bogaerts, 
advocaat bij de balie van Antwerpen.

De vrijwillig tussenkomende partij wordt gehoord 
in haar middelen van verdediging, ontwikkeld door 
Mr. J. Lagey loco Mr. C. Servais, beiden advocaat 
bij de balie van Antwerpen.

Pe neergelegde conclusies en stukken worden in het 
beraad betrokken.

II. Motivering ten gronde

Owtrent de herstelvordering

De herstelvordering ie aan het Openbaar Ministerie 
meegedeeld op 3 oktober 1990 en strekt ertoe:
- de plaats in de vorige staat te herstellen door 
het slopen van het wederrechtelijk gebouwd 
landhuis.

De wederrechtelijke constructie is gelegen in 
bufferzone volgens het geweatplan Antwerpen 
goedgekeurd bij K.B. van 3.10.1979.

1. De ontvankelijkheid van de vrijwillige
tussenkomst van de !

De kwam vrijwillig tussen in
deze procedure bij verzoekachrift neergelegd ter 
zitting op 6 december 2006 voor het Hof.

De heeft als eigenaar van het
onroerend goed belang om in deze zaak vrijwillig 
tussen te komen en heeft de mogelijkheid ten 
aanzien van de herstelvordering haar 
verweermiddelen uiteen te zetten.

De vrijwillige tussenkomst is derhalve 
ontvankelijk.

vermits de niet als beklaagde
werd veroordeeld kan geen civielrechtelijke
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:i

O'etoordeling tot herstel worden uicgesproken maar 
igaat het om een tuasenkomst tot bir.der.dverklaring 
'■ran de verooraeling.

let Hof blijfr echter wei bevoegd om over de 
lerstelvordering te oordelen gelet op her arrest 
jl.d. 23.04.1993 dat op strafgebied kracht van 
ijewijsde heeit bekomen ten aanzien van dhr.

en mevr. en waarbij de
ieslissing omtrent de herstelvordering blijft 
iangehouden. Immers de vordering tot herstel zoals 
jeformuleerd door het bestuur strekt tot het 
je^indigen van een wederrechtelijke toestand. Ze 
Ls niet gericht tegen bepaalde personen naar 
jeschiedt in rem. De eventuele her3telplicht ru3t 
*eliswaar enkel op de tot herstel veroordeelde 
aersonen op wiens kosten en risico het herstel 
iient te gebeuren.

! I
i :

De vrijwillige tussenkomst van de
in deze stand van het geding doet 

jhieraan geen afbreuk.

2. Voorafqaandelijk

Het Hof gaat niet in op het verzoek tot 
opschorting van deze procedure in afwachting van 
de hangende admir.istratieve procedure voor de Raad 
van State waarbij de vernietiging van het 
Ministerieel Besluit d.d. 20.03.2006 tot weigering 
van de regularisatievergunning wordt gevorderd. 
Deze omstandigheid vormt geen beietsel om toch een 
herstelmaatregel op te leggen voor de illegale 
constructie. Immers zelfs in geval van 
vernietiging door de Raad van State beschikken 
dhr. en Mevr. nog steeds niet
over een vergunr.ing zodat er geen mogelijke 
tegenstrijdigheid zou kunnen bestaan tussen de 
beslissing van de Raad van State en de beslissing 
over de herstelvordering door het Hof.

3. ten gronde

Deze gemotiveerde herstelvordering is zowel intern 
als extern wettig en beoogt, binnen de beperking 
van de weerhouden feiten, op gepaste, aangepaste 
dcch nooazakelijke wijze het herstel van de 
gevolgen van het door beklaagden gepleegde 
misdrijf. De herstelvordering is op afdoende wijze 
gemotiveerd vanuit de noodwendigheden van een 
goede ruimtelijke ordening en is niet kennelijk 
onredelijk noch is art. 159 GW geschonden. De 
vordering tot het herstel in de vorige toestand 
met name de sloping van het landhuis, is genomen 
met het oog op een goede ruimtelijke ordening en



op een opvattmg van een goede ruimtelijke 
ordening die niet kennelijk onredelijk is.

a. De herstelvordering i3 op voldoeade wijze
gemotiveerd verwijzend naar de bestemming van
het gebied zoals in het gewestplan is bepaald.

a.l. De wederrechtelijke constructie is gelegen in 
een bufferzone en het gebruik van. het terrein als 
residentieel verblijf is tegenstrijdig met de 
bestemming van het gebied waardoor de ruimtelijke 
ordening wordt aangetast. Deze bufferzone dient 
immers in zijn Btaat bewaard te worden of als 
groene zone ingericht te worden om te dienen als 
overgangsgebied tussen gebieden waarvan de 
bestemmingen niet met elkaar te verenigen zijn of 
ten behoeve van de goede ruimtelijke ordening van 
elkaar moeten gescheiden worden met name een 
buffer tussen een industriezone en een park- en 
woongebied. Bijkomend verwijst het Hof naar de 
inlichtingenfiche van de stedenbouwkundige 
inspecteur meegedeeld aan de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid waarbij de herstelvordering 
bijkomend is gemotiveerd. Niet alleen wordt 
vastgesteld dat deze nieuwbouwwoning in strijd is 
met de planologische voorschriften (ook de 
planologische context werd onderzocht) maar 
bovendien zijn de voorwaarden om het verkrijgen 
van een stedenbouwkundige vergurming voor het 
verbouwen van een bestaande constructie op grond 
van art. 145bis DRO niet aanwezig. De 
stedenbouwkundige inspecteur motiveert op 
uitvoerige wijze aan welke voorwaarden niet is 
voldaan. Immers het bevoegde bestuur kan de 
herstelvordering en de motieven ervan tijdens het 
geding aanpassen en aanvullen uiteraard met het 
oog op een goede ruimtelijke ordening voor zover 
het strekt tot het doen ophouden van de gevolgen 
van een stedenbouwmisdrijf.

a.2. De vrijwillig tussenkomende partij verwijst 
naar het niet e6nsluidend advies van de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid. Dit advies, verleend door 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid neergelegd ter 
griffie op 19.07.2007, is een lour.er advies en de 
rechter behoudt zijn voliedige 
beoordelingsbevoegdheid omtrent de gevorderde 
herstelmaatregel hetgeen impliceert dat de rechter 
de mogelijkheid heeft om Hde herstelvordering" te 
beoordelen op zijn wettigheid ongeacht of de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid een eerisluidend dan 
wel andersluidend advies geeft omtrent het 
toekennen van deze herstelvordering. Het Hof dient 
derhalve "hec advies bedoeld in art. 198bis DRO" 
(dat geen bestuursbeslissing is die de 
rechtspositie van een persoon kan wij2igen) niet

a
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te toetsen aan haar wettigheid in de zin van 
art.159 GW en aan de beginselen van behoorlijk 
bestuur. Het Hof is van oordeel dat zowel de 
oorspronkelijke herstelvordering van 2.10 1990, 
later aangevuld door de inliehtingsfiche van het 
bestuur gevoegd aan het advies op voldoende wijze 
de herstelvordering motiveert en wel degelijk een 
analyse heeft gedaan van de impact van de 
nieuwbouwwoning en de bestaande constructie op de 
ruimtelijke ordening en de vergelijking tussen 
beiden. Er werd uitdrukkelijk gemotiveerd dat de 
verschijningsvorm en het karakter van de oude 
hoeve niet werd gerespecteerd (een langgevelhoeve 
met twee bouwlagen werd vervangen door een witte 
villa met grote schouwuitbouw en zes dakkapellen 
die een representatief residentieel karakter

I heeft). Bijkomend verwijst het Hof naar het 
fotografisch dossier dat ter illustratie is 
gevoegd waardoor het is aangetoond dat de nieuwe 
woning niet rneer te vergelijken is met de 
oorspronkelijke constructie.

b. De herstelvordering maakt geen 3chending uit 
van het evenredigheidsbeginsel.

b.l. Vooreerst wijst het Hof erop dat dhr.en mevr.
zelf aan de basis liggen van de 

schade die zij door de uitvoering van de 
her3telmaatregel oplopen. Het is iramers duideli]k 
dat zij moedwillig deze wederrechtelijke 
constructie hebben in stand gehouden nadat hen op 
9.01.1980 door het College van Burgemeester en 
Schepenen een bouwvergunning tot het verbouwen van 
een bouwvallige hoeve werd geweigerd. Bij 
schrijven van 9.02.1980 heeft het College van 
Burgemeester en Schepenen enkel kennis genomen van 
het uitvoeren van passende onderhouds- en 
herstellingswerken aan deze hoeve. Dit is 
alleszins geen vergunning voor het realiseren van 
een nieuwbouw na afbraak van de oude constructie. 
Dhr. en Mevr. wisten derhalve heel goed
tot welke gevolgen hun onwettig handelen strekt, 
zeker nu dat dhr. aannemer is van
bouwwerken en in deze hoedanigheid ongetwijfeld op

I de hoogte is van de vigorende wetgeving.

! b.2. Het feit dat er vroeger altijd een 
constructie heeft gestaan zodat een totale afbraak 
van de nieuwbouwwoning de goede ruimtelijke 
ordening niet benaarstigt, is een visie die de 
stedenbouwkundige inspecteur op gemotiveerde wijze 
weerlegt ingegeven door motieven die een goede 
ruimtelijke ordening beogen. Het Hof verwijst naar 
de planologische context waaruit nergens bli^kt 
dat deze bufferzone door het gemeentelijke
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structuurplan wordt gewijzigd noch dat het belang 
van deze bufferzone in vraag wordt gesteld.

b.3. Het bestuur heeft de beleidsvrijheid bij de 
keuze van de gevorderde herstelmaatregel doch 
dergelijke keuze komt niet toe aan de rechter. Het 
behoort niet aan het Hof de opportuniteit van de 
gevorderde herstelmaatregel te beoordelen. Om 
dezelfde reden kan het Hof dan ook geen meerwaarde 
opleggen voor de wederrechtelijk opgerichte 
constructie en oordelen of een andere 
herstelmaatregel ook volwaardig is.

b. 4. Ten onrechte beweert de vrijwillig 
tussenkcmende partij dat de afbraak van de woning 
niet in verhouding staat met het belang voor een 
goede ruimtelijke ordening. Het Hof is van oordeel 
dat de gevorderde afbraak niet onevenredig is met 
het nadeel dat de vrijwillig tussenkcmende partij 
als eigenaar lijdt. Inuners de vrijwillig 
tussenkomende partij had kennis van het bestaan 
van deze herstelvordering bij de aankoop van het 
onroerend goed.

c• De herstelvordering is niet konnelijk
onredelijk.

c. l. Met betrekking tot het feit of de inbreuken 
nu al dan niet van minieme aard zijn dan wel of er 
enkel sprake is van een verbouwing van de oude 
hoeve met een verkleining in omvang, verwijst het 
Hof naar het arrest van 23.04.1993 dat kracht van 
gewijsde heeft bekomen. Het doel van een 
bufferzone bestaat er juist in te dienen als 
overgangsgebied tussen 2 gebieden waar de 
bestemmingen niet te verzoenen zijn 
(industriegebied en woongebied)- De bewering dat 
deze bestemming achterhaald is verwijzend naar een 
luchtfoto, wordt tegengesproken door de 
planologische context waaruit blijkt dat de 
bestemming van dit gebied ook in het gemeentelijke 
structuurplan ongewij2igd is gebleven.

c.2. Ook het feit dat er geen klacliten of bezwaren 
werden geuit door ojnwonenden en het feit dat er 
sinds menoenheugnis een constructie stond, doet 
geen afbreuk aan de redelijkheid van de 
herstelvordering die een totale afbraak van de 
wederrechtelijke constructie beoogt. De bewering 
dat de herstelvordering op willekeur is gesteund 
gezien in de buurt ook in de bufferzone nog een 
villa staat die ongemoeid wordt gelaten, doet 
eveneens geen afbreuk aan het wederrechtelijk 
karakter van deze constructie en maakt de 
herstelvordering hierdoor niet kennelijk 
onredelijk.

oH

n.IT.

1 
• •'ir.ii •

r 
• 

C • 
r»i 
n»r,
i



U
i

4 9 V 92 11

c. 3. De uitgevoerde werken en de handelingen 
vormen een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk 
op de essentiele bestemmingsvoorschriften van het 
gewestplan zodat de herstelvordering niet 
disproportioneel ie ten aanzien van het beoogde 
doel van de ruimtelijke ordening met name het 
vrijwaren van de bufferzone. Door het herstel te 
vorderen overschrijdt het bestuur haar macht niet 
noch wendt zij die af nu zij door die vordering 
als bestuur op wettige wijze reageert tegen een 
onwettige situatie waarbij niet de rechter de 
herstelmaatregel bepaalt.

d. De overschrijding van de redelijke termijn

Ten onrechte doen de beklaagden en de vrijwillig 
tuesenkomende partij gelden dat de 
herstelvordering, met name de sloping van het 
landhuis, gelet op verstrijken van de 
redelijke termijn kennelijk onredelijk is en 
disproportioneel ten aanzien van de last die de 
eigenaar hierdoor moet ondergaan. Het 
tijdsverloop tussen de eerste vaststelling op 
23.06.1986 en het bevel tot dagvaarden d.d. 
27.09.1991 voor de Correctionele rechtbank, doet 

i geen afbreuk aan het legitiem doel van de 
herstelvordering die nog steeds noodzakelijk is om 
een einde te stellen aan de schadelijke gevolgen 
van een onveraunde situatie. Dhr. en Mevr.

werden immers reeds op 
17.10.1990 in kennie gesteld van deze. 
herstelvordering (stuk 5) en wensten geen 
bijkomende verklaring af te leggen. Inmiddels 
crachten zij een regularisatie te bekomen hetgeen 
tot tweemaal toe bij Ministerieel Besluit werd 
afgewezen. De redelijke termijn is niet 
overschreden en sedert het indienen van de 
herstelvordering heeft de procedure zijn normaal 
verloop gekend. Het loutere feit dat dhr. en mevr.

er in geslaagd zijn door het voeren van 
j administratieve en juridi3che procedures gedurende 
I lange tijd het genot te hebben van deze lllegale 
I constructie doet aan het voorgaande geen afbreuk.
t De termijn voor het herstel dient te worden 
bepaald op 1 jaar vanat het in kracht van gewijsde 
gaan van huidig arrest om de beklaagden de nodige 
tijd te verschaffen om zich aan de hen bij dit 
arrest opgelegde verplichtingen te conformeren.

•i
I Het is gepast om een dwangsom op te leggen waarvan 
het bedrag dient bepaald op 150 EUR per dag 

j vertraging indien niet vrijwillig door beklaagden 
wordt overgegaan tot het herstel van de piaats in 
zijn vorige toestand, zeals boveri aangegeven, en

r i
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dit binnen de opgelegde hersteltermijn, met dxen 
verstande dat die dwangsom zal verbeuren vanaf de 
eergte dag na de hoger vermelde hersteltermijn in 
zoverre het huidig arrest vooraf werd betekend.
Het opleggen van een dwangsom is noodzakelijk om 
reden dat alhoewel beklaagden goed wisten dat het 
een niet vergunde constructie betrof, zij nog niet 
zijn overgegaan tot verwijdering- Kr wordt geen 
bijkomende dwangsomtermijn opgelegd.

OM DIE RED KNEW:

HET HOF,

Het arrest is op tegenspraak.

Met toepassing van de artikelen;

11, 12, 14. 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 
15 juni 1935

- 162, 185, 190, 190 ter, 194, 195, 199, 200,
202, 203, 203 bis, 210, 211 wetboek van
s t ra f vo rde ring
1, 2, 3, 7, 50 strafwetboek
44, 64, 65, 68 en 69 van de wet van 29 maart 
1962, gew. art. 4. 20, 21 en 25 van de wet van 
22 december 1970, art. 7B en 81 van de wet van 
29 maart 1962, zoals aangevuld door art. 2 van 
het decreet van 28 juni 1984, gew. art. 42, 66, 
68, 71 en 72 van het decreet van 22 oktober 
1996, thans art. 2, 99, 146, 147, 149, 150,
151, 153, 154, 160, 161, 171, 197, 190 en 204 
decreet van 18 mei 1999 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening, gew. art. 2 
decreet van 28 September 1999, gew. art. 16,
34, 36, 38, 64 van het decreet van 26 april
2000, gew. art. 4 en 10 decreet van 13 juli
2001, gew. art. 2 en 3 decreet van 1 maart
2002, gew. art. 6 en 7 decreet van 8 maart
2002, gew. art. 7, 8, 9, 11 en 12 van het 
decreet van 4 juni 2003 en gew. art. 46, 47 en 
48 decreet van 21 november 2003
2 en 3 van de wet van 26 juni 2000
3 en 4 van de wet van 30 oktober 1998
5, 6 en 8 van het decreet van 7 december 2001 
1385bis gerechtelijk wetboek
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Na herneming van de zaak in zijn geheel;
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Het tussenarrest van 10.01.2007 verder uitwerkend;

Verklaart het verzoek tot vrijwiliige tussenkomst 
van de ontvankelijk;

Beveelt beklaagden de plaats in de vorige ataat te 
herstellen, hetgeen impliceert:

het slopen van het landhuis/villa gelegen te
inclusief de

funderingen en de verwijdering van het 
afbraakmateriaal en het herstellen van de bodem in 
de oorspronkelijke staat

binnen de termijn van EEN JAAR ingaande vanaf het 
in kracht van gewijede gaan van huidig arrest;

Beveelt, voor het geval de plaats niet binnen een 
jaar na het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
arrest in de vorige staat wordt hersteld, en/of 
het strijdige gebruik niet binnen die termijn 
wordt gestaakt, zoals hiervoor gezegd, dat de 
stedenbouwkundige inspecteur, het college van 
burgemeester en schepenen, ambtshalve in de 
uitvoering ervan kunnen voorzien op kosten van de 
beklaagden;

Zegt dat de overheid die het arrest uitvoert, 
gerechtigd is om de materialen en voorwerpen 
afkom3tig van de herstelling van de plaats of van 
de staking van het strijdig gebruik te verkopen, 
te vervoeren en te verwijderen;

Zegt dat de overtreder die in gebreke blijft, 
verplicht is alle uitvoeringskosten, verminderd 
met de opbrengst van de verkoop der materialen en 
voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een staat, 
opgesteld door de overheid die het arrest 
uitvoert, of begroot en uitvoerbaar verklaard door 
de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank;

Veroordeelt beklaagden, voor het geval dat aan de 
veroordeling tot herstel niet wordt voldaan, 
solidair tot betaiing aan de stedenbouwkundige 
inspecteur van een dwangsom van HONDERD VIJFTTG 
EURO per dag vertraging vanaf de eerate dag 
volgend op het verstrijken van de huger vermelde 
hersteltermi]n en in zoverre huidig arrest vooraf 
werd betekend;

Verklaart dit arrest gemeen aan de vrijwillig 
tusaenkomende partij de

Veroordeelt de beklaagden solidair tot de kosten 
|j in beide aanleggen in verband met de

1!
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herstelvordering, deze aan de zijde van de 
openbare partlj in totaal begroot op 169,30 euro;

Verwijst de vrijwillig tussenkomende partij tot: de 
kosten van haar vrijwillige tuasenkomst, deze 
voorgeschoten door de openbare partij in totaal 
begroot op 26,55 euro.



49

ait arrest is gewezeji te ANTWERPEN door hot 
iOF VAN BEROEP, TWAALFDE KAMER, 
samengesteld uit

?. BOYLE, Raadsheer vnd. voorzitter,

U. KNAPEN, Raadsheer

5. DE WOLF, Plaatsvervangend Raadsheer,

?n op de openbare tejrechtzitting van

/IJFENTWINTIG FEBROARX TWEEDUIZEND EN NEGEN

aitgesproken door P. BUYLE, Raadsheer wnd. 
ifporzitter,

in aanwezigheid van Advocaat-generaal L. DE MOT, 

net bijstand van Griffier J. GEYSEMANS.

Km

Up KNAPEN p. buyle

P 92
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