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volgct nde arrest gewezen In de zaak: 
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Nr. tl 1rt( 11 
VAN HET ARREST 

28 april 2011 

�! :hecalre lnschrlJYlng 
_Viii_ra-=i· i[nlngsrealstê� 

not. 3G 88.97.35-01"'8t van het Openbaar Ministerie en 

de CtewestellJk Stedenbouwkundig Inspecteur, bevoegd voor de 
pro\1nct.e West"Vlaanderen, met kantoren te 8000 Brugge, 
Wer1 :huisstraat 9, 

tego1: 

1. r.1 •• g 31 
- . ' op 

,, 
2. flr.138 

en met zetel te 

be�:I aagden, 

verc acht van, 

de 1 ierste en de tweede: 

handelshelper, geboren te · 

wonende te 

1, met ondernemingsnummer 

Ale daders, ofwel om een misdaad of eèn wanbedrijf hieronder 
on-uchreven te hebben uttgevoerd, ofwel om aan de uitvoering 
rec:t1tstreeks te hebben medegewert<t. ofwel om door enige daad, tOt de 
ultt1 :»ering ervan zodanige hulp te hebben verleend dat, zo nder hun 
bljH :and, de misdaad of het wanbedrtjf niet had kunnen worden 
ge; leegd, ofwel om door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van 
ge2 ag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, 
ree: itstreeke het misdrijf te hebben ultgelokt; 

A. !�IJ inbreuk op de artikelen 44, § 1�1. 45, § 4, 64 (1°, 2° en 5° 11(:1) en 
86 ven de wet van 29 maart 1982 houdende organisatie van de 
rulrnteHJke ordening en van de stedenbouw (S.S., 12 april 1962), zoals 



derde d..i, 
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nadieu gefonnuleerd In de artikelen 42, § 1, 43, § 4, ", 2° n 5a lld) 
en 1: 8 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
geco1:rc11neerd op 22 oktober 1996 (B.S., 16 maart 1997), door het 
uitVo1; ren van werken, het In stand houden ervan, door het verkayelen 
van u -ondelgendom of hoe dan ook, inbreuk te hebben gemaakt op de 
voon; ::hriften der bljZOndere plannen van aanleg, op de bepalingen van 
da tlt els Il en 111 of op die van de verordeningen vastgesteld ter 
ultvoe ring van titel 111 en van het eerste hoofdstuk van titel IV van 
voorn 1elde wet, door namelijk zonder worafgaande schr1fte11Jke en 
uttdn; kkelUke vergunning van het college van burgemeester en 
sche1ienen te hebben gebouwd, een grond gebruikt wor het plaatsen 
van 1! én of meer vaste Inrichtingen, te hebben afgebroken, herbouwd of 
een t estaande woning te hebben verbouwd 

(inst: ndhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd), in casu: 

de eorste: 
dooi· op het terrein gelegen te , 
kadai ster gekend onder 

, ten 

' 
1 
toet� •horende ·aan 

op 

In eigendom 
, geb. te 

, won. te 
en 1 ' geb. te op 

, won. te 
" 1) · ulnhuls : 2m50 x 3m05. op 55 cm vanaf de laterale perceelsgrens 
In d·: voortulnstrook; 
- 2) gesloten verkoop&- en stapelrulmte: 6mOO x 7m88, tegenaan de 
wac:l dgevel van de aanpalende woning; hoogten 2m90 en 2m80; 
- 8) 1ltapelrulmte: 4m16x12m40; hoogten +/-3mOO en 2m57; 
- 9) , iveirkplaats en stapelruimte: 13m33 en 17m12; hoogte: 3m96; 
• 1c1: werkplaats en stapelruimte: 15m80 en 13m33i 
- 1 ·1) werkplaats : 4m60 x 13m33; hoogten (lessenaarsdak): 3m34 x 
2mi:s: 
• 121 open afdak: 6m15 x BmOS: 
- 1 n twee metalen containers: 2m43 x 6m06 (één container wordt 
get• uikt voor het opvangen en stockeren van houtetof)i 
- ·t 4) houten constructie: (type groot tuinhuis), . In gebruik ale 
sta� elrufmte: 6m10 x 6m12; 
- 1 �5) houten tuinhuis: 2m05 x 3m56; 
" 1 C3) houten tuinhuis: 3m05 x 2m62; 
• 1 ·,) houten tuinhuis: 2m51 x 4m20; 
• 11�) grote, houten bergplaats: 17m05 x 9m42; 
• 1 !i ) vij�er; 

In a tand gehouden te hebben 
te 1, In de periode gaande van 1995 tot en met 24 maart 
19t7; 

de :eiten sub thans strafbaar overeenkomstig de artikelen 1, 2, 99, § 1 • 

1°, 146·1 '\ 147, 148, 149 en 204 van het decreet ho�ende de 
organijsatle van de rulmtellJke ordening dd. 18 mei 1999 (S.S., 8 juni 
1 gus), zoals gewijzigd bij decreten van 28 september 1999 (B.S., 30 
seritember 1999), 28 april 2000 (8.S., 29 aprll 2000), 13 jull 2001 (8.S., 
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3 au.;ustus 2001), 8 maart 2002 (S.S., 23 maart 2002) en J nl 003 
(B.S., 22 augustus 2003). 

B. B� inlbreu k op de artikelen 42, § 1-1'\ 68 (1°, 2° en 5" Ud) en 68 van 
het 4j ecreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 
okto·:er 1996 (B.S.1 15maart1997), door het uitvoeren van werken, het 
in st: nd houden ervan, door het verkavelen van grondeigendom of hoe 

dan c .ok, Inbreuk te hebben gemaakt op de voorschriften der bl]Zondere 
planr1en van aanleg, op de bepalingen wn de titels Il en 111 of op die 
van c Ie verordeningen vastgesteld ter uitvoering van titel 111 en van het 
eersl e hoofdstuk van tttel IV van voormelde wet, door namelljk zonder 

voon 1fgaande schriftelijke en ultdrukkelljke ve'l}unnlng van het caff ege 
van burgemeester en schepenen te hebben gebouwd, een grond 

geb1, 1ikt voor het plaatsen van êên of meer vaste Inrichtingen, te 
hebl: en afgebroken, herbouwd of een bestaande woning te hebben 
verb >uwd (lnstancfhoudlngs- of onderhoudswerken uitgezonderd), Jn 
c:as1J: 

op h 3t terrein omschreven onder de tenlastelegglng A 

door de Instandhouding van de onder A omschreven toestand 
de 13 arste: te In de periode gaande van 25 maart 1997 tot 
en niet 30 april 2000; 

de b veede: te In de periode van 2 juH 1999 tot en met 30 
aprll 2000i 

De f 9ften onder de tenlastelegging B thans strafbaar overeenkomstig de 
artfüelen 1, 2, 99, § 1�1°, 148"1, 148-9°, 147, 148, 149 en 204 van het 
dec' eet houdende de organisatie van de rulmteUJke ordening dd. 18 mei 
19SI!� (B.S., 8 juni 1999 ), zoals gewtjZlgd bij decreten van 28 september 
19EJ•J (S.S., 30september1999), 26 april 2000 (8.S., 29 aprlJ 2000), 13 
juli :�001 (8.S., 3 augustus 2001), 8 maart 2002 (8.S., 23 maart 2002) 
en i. juni 2003 (8.S., 22 augustus 2003) 

met de omstandigheid dat de gedaagde een persoon Is die wegens zl)n 
ben iep of activiteit onroerende goederen koopt, verkavelt, te koop of te 
huur zet, verkoopt of in huur geeft, bouwt of vaste of verplaatsbare 

lnric htlngen opstelt of d ie bQ die verrichtingen· als tussenpersoon 
op1.1 eectt. 

C. Uij Inbreuk op de artlkelen 1, 2, 99, § 1 -1° (en§ 3)1 148-1°, 146·9\ 
14·; r 148, 149 en 204 van het decreet houdende de organisatie van de 
rui1·rtelljke ordening dd. 18 mei 1999 (B.S., 8 Juni 1999) zoals gewijzigd 
bij decreten van 28september1999 (B.S., 30september1999), 26 april 
20:0 (8.S., 29 april 2000), 13 Jull 2001 (B.S., 3 augustus 2001), 8 maart 
20C 2 (S.s .• 23 maart 2002) en 4 juni 2003 (B.S., 22 augustus 2003), de 

bij artJkel 99, § 1�1° bepaalde handelingen, werken of wijzigingen 
20; der voorafgaande vergunning te hebben uitgevoerd. voortgezet of in 
ste11d gehouden, door namelijk zonder voorafgaande 
ete1 �enboUWkundige vergunning te hebben gebouwd, op een grond één 
of neer vaste In richting en te hebben geplaatst, een bestaande vaste 

inrl lhtlng of bestaand bouwwerk te hebben afgebroken, herbouwd, 
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verbn JWd of uitgebreid, met uttzonc:lerlng van 
onderhoudswerken, In casu: 

op het terrein omschreven onder de tenlastelegglng A 
door 1 Ie Instandhouding van de onder A omschreven toestand 
de e• 1rste en de tweede: te , vanaf 1 mei 2000 tot de 
uttva11roijgfng van het bevel tot dagvaarding, zijnde 23 augustus 2004. 

met �e omstandigheid wat de gedaagde betreft, dat het misdrijf 
gepl1; egd werd door Instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars 
en ar dere personen die in de uitoefening van hun beroep of activiteit (In 
cas1...: onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur 
zettE1 ,, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaatsbare 
lnrlcl· tlngen ontwerpen, en/of opstellen of personen die bU die 
venic :htlngen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun 
bere op. 

BIJ '' onnls van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge van 16 
decs mber 2008, 1 s• kamer, werd op tegenspraak als volgt b•llst: 

Over wegende dat de dagvaarding dient te worden verbeterd als volgt: 
- fel·: B : schrappen van de woorden "met de omstandlgheld: •.• als 
tuaa·• mpersoon optreedt"; 
- fe :1 C : schrappen van de woorden "met de omstendlghe/d" .. bU de 
ulto: fenlng van hun beroep". 

In he ·ofde van de eerste gedaagde 

Ver� laart de feiten sub A, B en C bewezen en veroordeelt de gedaagde 
uit den hoofde, voor al deze feiten semen, tot een geldboete van €'100; 

ZE!G� dat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1962, zoals 
laa1t '' gewijzigd door art. 36 van de wet van 7 februari 2003, voormelde 
geld boete met vijfenveertig dectmes verhoogd wordt en aldus gebracht 
won lt op E 550. 

· 

Bev i.elt dat, bij gebrek aan betaling binnen de door de wet be�alde 
tijd, voonnelde geldboete zal mogen vervangen worden door· een 
ge\'angenlsstraf van éên maand. 

Ver vijst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vergoeding 
van € 29,30, zoals bepaald In artikel 77 van het KB houdende 
alg1 meen reglement op de gerechtskosten In strafzaken (S.S., 25 mei 
2007). 

Vei· )licht deze veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een 
bedrag van E 25 + 46 declmes = E 137,50 te betalen bij wijze van 
bljcl ·age tot de financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzetteHJke gewelddaden en aan de ocoaslonele redders opgericht 
blnuen de begroting van de federale overtleldedtenst Justitie. (artikelen 
28 un 29 van de wet van 1 augustus 1986, In werking getreden door het 
KJ!. van 18 december 1986, en laatst gew. bij K.B. van 31 oktober 
20C5). 
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Verv.i 1st deze veroordeelde tevens solidair met de medeveroo 
tot dc3 kosten van het geding, In totaal begroot op E 82,28. 

In he 1 tfd·e van de tweede gedaagde 

Verkl• 1art de feiten sub B en C bewezen en veroordeelt de gedaagde uit 
dien l 1oofde, voor de belde feiten samen, tot een geldboete van E 150; 

Zegt t'.iat bij toepassing van artikel 1 der wet van 5 maart 1952, ioals 
laats.t gewijzigd door art. 36 van de wet van 7 februari 2003, voormelde 
geld!: oete met vijfenveertig decimes verhoogd wordt en aldus gebracht 
WOrtM OP € 826. 

Vervt Jst deze veroordeelde tevens tot het betalen van een vergoeding 
van € 29,30. zoals bepaald In artikel 77 van het KB houdende 
algerieen reglement op de gerechtskosten in strafzaken {B.S., 25 mei 
200:'�. 

Verp lcht deze veroordeelde om boven de correctionele hoofdstraf een 
bedn •9 van E 25 + 46 opdeciemen = € 137 ,50 te betalen bij wijze van 
blJdr•rge tot de financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van 1 ,pzettelijke gewelddaden en aan de occaslonele redders opgericht 
blnnt an de begroting van de federale overheidsdienst Justitie. {artikelen 
28 e11129 van de wet van 1 augustus 1985, In werking getreden door het 
K.B. ve.n 18 december 1 986, en laatst gaw. bij K.B. van 31 oktober 
200.:). 

Veru 1IJS't deze veroordeelde tevens solldalr met de medevemordeelde 
tot cl 9 kosten van het geding. In totaal begroot op E 82,28. 

Bev' 1elt de beklaagden over te gaan tot herstel van de plaats nader 
vem 1eld In de oorspronkeHJke dagvaarding, In de oorspronkelijke 
toen :and, dtt door 
" het slopen van alle wederrechtelijke opgerichte constructies en 
vem ljderen sloopafval van het terrein; 
" dempen van de vljVer; 
- VE1 wljderen van alle gestapelde materialen, toestellen en voertuigen 
van iet terrein; 
- um 1reken verharding en verwijderen afalultlng; 
- hG11 atel van het maaiveld In de oorspronkelijke toestand, 
blnn en een termijn van twaalf maanden te rekenen vanaf de dag dat 
one • trhavlg vonnis in kracht van gewijsde zal zijn getreden. 

Verc •or<leelt de eerste en de tweede beklaagde leder tot het betalen aan 
de s 1ewestelljk stedenbouwkundig Inspecteur van een dwangsom van 
E 4·= 6, 79 per dag vertraging voor het geval dat de veroordellng tot 
here tel zoals hierboven vermeld nfet volledlg werd uitgevoerd, met dien 
ven tande dat de dwangsom zal verbeuren vanaf de eerste dag na de 
ho,1· �r vermelde herstelterrnQn tn zoverre huidig vonnis vooraf werd 
betekend. 

Be,, 5'elt dat voor het geval de plaats niet In de oorspronkelijke toestand 
wo1" n hersteld binnen voonnelde termijn de gewestelijk 
ste� enbouwkundtg lnapecteur van ambtswege In de uitvoering C?rvan 
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kan "30rzien. overeenkomstig hetgeen thans Is bepaald In artl 1 53 
DORc>. 

* " 

Teg1111 dit vonnis werd op 31 december 2008 hoger beroep 
lnge:r teld door belde beklaagden tegen alle beschikkingen en door 
het a ?Gnbaar ministerie tegan belden • 

• * 

Het lr of hoorde op de openbare terechtzitting van 24 maart 2011 In 
het h aderlands: 

• dt 1 beklaagden In hun mld delen van verdediging vertegenwoon:ltgd 
de t0r meester Jan Dekersgleter, advocaat te Brugge. voor meester 
c: lw Van Aerde, advocaat te Sint-Andries, 

- 1"11 �t openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Jan De 
c left"'..q, substituut"procureur-generaal, 

• ei.� eiser tot herstel In zijn els vertegenwoordigd door meester Nick 
Cl e \Vlnt, voor meester Bart Bronders, beiden advocaat te Oostende . 

• * • 

1. leder hoger beroep Is tijdig en regelmatlg naar de vorm en is 
onl\•11nJ-.elQk. 

2.1. Het hof verbetert de kwallflcatle van de onder A, B en C te laat 
gelE1· �e feiten als volgt: 

11A. nu lnbreuk op de artikelen 44, § 1, 1 en 2, 46, § 4, 84 (19, 2° en 6° 
lid) f •n 65 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
rulmr&li}ke ordening en van de stedenbouw (S.S. 12 apr// 1982), door 
het uitvoeren van werken, het In stand houden ervan, door het 
vene ave/en van grondeigendom of hoe dan ook, Inbreuk te hebben 
ger.� safd op de voorBOhrlften der bUzondere plannen ven aanleg, op de 
be�� 1/lngen van de titels Il en 111 of op die van de verordeningen 
vaal ';19éld ter uitvoering van titel lil en van het eerste hoofdstuk van 
tltef IV van voormelde wet, door namelijk zonder voorafgaande 
sch1 lftell]ke en ultdrukke/Uke vergunning van het oo/lege van 
bur, remeester en schepenen: 

de �er.we: 
dou • op het tenln gelegen te 
kacr. rster gekend onder 
- - ·1 1 

' 

1, op het 

de '1/ema vermelde toestand In stand te hebben gehouden zonder 
ven running: 

a) i�• • hebben gebouWd, een grond gebruikt voor het plaatsen van Hn of 
mat tr vaste Inrichtingen, te hebben afgebroken, herbOuwd of een 



beér. tnde woning te hebben verbouwd (fnstandhOud� 
onder �oudswerken uitgezonderd), In casu: 

door werken en handelingen te hebben uitgevoerd, zonder 
bouw 1ergunnlng voor wat betreft: 

" 1) tt ·lnhuls: 2m50 x 3m05, op 65 cm vanaf de laterale perceelsgrens In 
de Vil ortulnstrook; 
- 2) ! 1esloten verkoops-- en stapelruimte: 6m00 x 7mBB, tegenaan de 
waah veval van de aanpalende woning; hoogten 2m90 en 2m80; 
" 8) �1 apelru/mte: 4m1 B x 12m40; hoogten +/" 3rntJO en 2m67; 
-9) werkplaets en stapelruimte: 13m33 en 17m12; hoogte: 3m96; 
- 10) werkplaats en stapelruimte: 16m80 en 13m33; 
" 11,t werkplaats: 4m50 x 13m33; hoogten (lessenaarsdak}: 3m34 x 
2m8li; 
- 12) open afdak: 6m16 x Bm06; 
... 13) twee metalen containers: 2m43 x BmOö (één container wordt 
gebn rikt voor het opvangen en stockeren van houtstof); 
- 1·�) houten constructie: (type groot tuinhuis), In gebruik als 
stap11/rolmte: 6m10 x Bm12; 
- 16) houten tuinhuis: 2m05 x 3m56; 
� 16) houten tuinhuis: 3m06 x 2m82; 
- 17) houten tuinhuis: 2m61 x 4m20; 
- 1�) grote, houten bergplaats: 17m05 x 9m42; 

b) hE·t rr1lllfvan de bodem aanmerkelQk te hebben gewijzigd, In casu: 

doo." het aanleggen van een vijver; 

te . ,, van 1996 tot en met 24 maart 1997; 

B. E.11 lnbreukop de artikelen 42, § 1-16 en 2°, 68 (1°, 2° en 5a lid) en 68 
van '1et decreet betreffende de rulmtelUke ordening, gecoördineerd op 
22 1:1dober 1996(8.S.,15 maart 1997), cJoor het uitvoeren van werken, 
het , n stand houden ervan, door het verkavelen van grondeigendom of 
hoe dan ook, Inbreuk te hebben gemaakt op de voorschriften der 
bf/z·: ndere plannen van aanleg, op de bepalingen van de titels Il en /Il 
of c•1 > die van de verordeningen vastgesteld ter uitvoering van titel 111 en 
van het eerste hoofdstuk van titel IV van voormelde wet, door name/Uk 
zon< fer voorafgaande schrlftelUke en ultdrukkell}ke vergunning van het 
ooi'! •ge van burgemeester en schepenen: · 

op .�et terrein omschreven onder de telastlegging A, 

de c nder A omschreven toestand In stand te hebben gehouden 

da r Neede: te 

van 25 maart 1997 tot en met 30 april 2000; 

van 2 Jutl 1999 tot en met 30 april 2000; 

met de omstandigheid wat A en B betreft dat de gedaagden personen 
zQr.· dlta wegens hun beroep of aotMtelt onroerende goederen kopen, 
ve11 :a11e/en, te koop of te huur zetten, verkopen of In huur geven, 
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.� 
bouvn m of vaste of verplaetsbare Inrichtingen opstellen of die bU 'die 
vemc�.1tlngen als tussenpersoon optreden. 

c. B,j Inbreuk op de artikelen 1, 2, 99, § 1"1° en 4° (en § 3), 146-1°, 
146-i; 0, 147, 148, 149 en 204 van het decreet houdende de organisatie 
van 1�e tVlmtelUke ordening dd. 18 mei 1999 (B.S., 8 Juni 19gg) zoals 
gew6:;�d bq decreten van 28 september 1999 (B.S., 30 september 
199S;, 28 aprll 2000 (B.S., 29 aprl/ 2000), 13}ull 2001 (8.S., 3 augustus 
2001�, 8 maarl 2002 (B.S., 23 maart 2002) en 4 Juni 2003 (8.$_., 22 
augc.mtus 2003)1 de bij artikel 99, § 1"1° en 4° bepaalde handelingen, 
werl<E"' of wQzlglngen zonder voorafgaende vergunning te hebben 
ultge 1 roerd, voottgezet of In stand gehouden, door namelijk: 

op h1s t terrein omschreven onder de telastlegging A, 

de ot der A omschreven toe$fand In stand te hebben gehouden 

de E,1wte en de tweede: te 
augtr �tus 2004, 

1, vanaf 1 mei 2000 tOt 23 

met ':Ie omstandigheid wat de gedaagden betreft, dat het misdrijf 
gepleegd werd door Instrumenterende ambtenaren, vastgoedmakelaars 
en ar •dere personen die In de uitoefening van hun beroep of ar.:tlvlte« (In 
cam.� onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur 
zettEl ,, verkopen of verhuren, bouwen of vaste of verplaat�bare 
lnrlc.� tlngen ontwerpen, en/of opstellen of personen die bU die 
vemc htlngen als tussenpersoon optreden bU de uitoefening van hun 
bercop.19• • 

2.2. De aldus verbeterde telastleggingen hebben betrekking op 
dezci fde felte11Jke gedragingen als dez.e die er In de oorspronkelijke 
d&W' sarding aan ten grondslag liggen. Partijen hebben er tegenspraak 
over gevoerd. Telkens hierna sprake is van de telastleggingen A, .B en 
C be treft het deze telastleggingen zoals hiervoor In randnummer 2.1 
vert·• •terd. 

3. Vc 1or zover bewezen komen de telastleggingen voor elke beklaagde 
voo11 utt één zelfde opzet en zijn zij In die zin door één feit, nameHJk een 
COIT'plexe gedraging. opgeleverd. De termijn van de verjaring van de 
stra·.,, rorderlng neemt een aanvang op de datum van het laatste feit, dit 
is vel or beide beklaagden 23 augustus 2004. De verjaringstermijn werd 
gest1 dt door het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen belde 
bekh 1agden op 31 december 2008; sinds die datum Is minder dan vijf 
Jaar · '9rstreken, zodat de strafvordering niet vervallen Is door ve�arrng. 

4.1 .  :SIJ decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanwlllng van het 
ruinr :elijke plannlngs-, vergunningen- en handhavingsbeleid werden 
onde·r meer de artikelen 99 en 1 46  Stedenbouwdecreet gewijzigd (B.S., 
15 n lel 2009). Krachtens artikel 1 1 2  van het decreet Is dit In werking 
getn den op 1 september 2009. 

In uf :voering van artikel 11 O van dit aanpassing&- en aanwlllngsdecreet 
wer: en de diverse wijzigingen aan het Stedenbouwdecreet 1999 
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gecot 1rd1neerd bij besluit van de Vlaamse regering van 1 S mei 
houd• tnde coördinatie van de decreetgeVing op de rulmtelUke ordening 
(B.S., 20 augustus 2009). Deze coördinatie draagt als opschrift: 
"VlaE\ nse Codex RuimtelQke Ordening" {hlema VCRO genoemd). Dit 
gecoê 1rdlneerde decreet Is In werking getreden op 1 september 2009. 

Het onder de telastleggingen A, B en C te last gelegde In stand houden 
Is sir· ds 1 september 2009 strafbaar gesteld. door de artikelen 6.1.1, 
eerst•! lid, 1a, 6.1.2, 6.1.3en 6.1.41 VCRO. 

Art. 1: .1.1, derde lld VCRO bepaalt dat het misdrijf van in stand houden 
van i11breuken bedoeld In het eerste lid. 1°, 2°, 3°, 6° en 7° nog slèchts 
straft .aar is voor zover de handelingen, werken, wijzigingen of het 
str1Jc 1 ge gebruik gelegen zijn In de rulmtellJk kwetsbare gebieden. 

4.2. t tet te la1t gelegde In stand houden Is In CSBU nog steeds strafbaar. 
De h 1ndellngen en werken zijn Immers volgens het gewestplan Brugge
Oos� cuet en het bij Mlnlsterleel Besluit van 28 Januari 1996 
goed ;Jekeurd bijzonder plan van aanleg gelegen 
In mtuurgebled, rulmtellJk kwetsbaar gebied In de zin van art. 6.1.1, 
derd 1 t llr.I VCRO (art. 1.1.2, 10", a. 8 VCRO). 

5.1. 1 Joor de gegevens van het opsporingsonderzoek en het onderzoek 
op c 1 • rechtszitting van het hof zijn de tefastlegglngen A, B en C voor de 
eers.1 e beklaagde en de telastleggingen B en C voor de tweede 
beklE1agde naar els van recht bewezen. Evenwel Is de verzwarende 
oms.1 andlgheden voor elk van de telastleggingen wor belde beklaagden 
niet l >ewezen. 

· 

Op '1een enkel ogenbllk tot en met 23 augustus 2004 beschikten de 
bekluagden over een niet geschorste vergunning voor de In stand 
gen: uden wederrechtelijke constructies en reftëfwiJzlglng. 

De 1: ek�aagden betwisten de hen te last gelegde feiten overigens niet. 

5.2. rerecht wordt niet betwist dat de tweede beklaagde handelde.door 
het � 1ersoonlijk toedoen van de eerste beklaagde. 

De t Neede beklaagde Is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de In haar 
hoof :fe bewezen mlsdrtJven, die een rechtstreeks verband hebben met 
de 'vaamemlng van haar belangen en. naar bHJkt uit de concrete 
oms :aridlgheden, voor haar rekening lijn gepleegd. Cumulatie in de 
verv llglng en veroordellng van de belde beklaagden Is mogelQk nu de 
geîd antlflceerde natuurlljke persoon de fout wetens en willens heeft 
gepl!tegd.· 

6.1. Voor elke beklaagde geldt dat de feiten die aan de bewezen 
verte aarde telastlegglngen ten grondslag flggen de uiting zijn van een 
zetfc e misdadig opzet en slechts één mtsdrlJf uitmaken, zodat Ingevolge 
art. 66 Sw. voor deze samen slechts één straf dient te worden 
opgolegd. . 

· 

De t!tnaf thans bepaald voor de bewezen mlsdrtjven is dezelfde als die 
wel� e ten tijde van de misdrijven was bepaald. 
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6.2. 1 le belde beklaagden hebben wetens en willens jarenlang ·een 

manlt est wederrechtelUke toestand In stand gehouden. Het belang ven 
de gt 1meenschap bij de naleving van de voorschriften die een goede 
rulmb �llJke ordening beogen, hebben zij in natuurgebied totaal 
ondei1 geschikt gemaakt aan hun persoonlijke belangen. Ce historiek 
van 1· et vergunningsdossier toont aan dat de beklaagden Jarenlang niet 
het n tlnllte respect betoonden voor besllaslngen van de overheid en 
lang1! tijd het natuurgebied emsttge schade toebrachten. 

In h·s t voordeel van de beklaagden houdt het hof rekening met de 
afwe� �gheld van vroegere veroordelingen. 

Een 11eldboete van E 500 voor de eerste beklaagde en van € 1000 voor 
de t1 reede beklaagde, telkens te vermeerderen met de opdeciemen, 
maa� t een passende bestraffing uit, noodzakelijk om de beklaagden te 
doen inzien dat zij zich In de toekomst aan de decretale voorschriften 
ter ZE 1ke dienen te houden. 

De b :Mezen misdrijven werden gepleegd deels vóór, deels na 1 maart 
2oo�J, zodat elke geldboete, uitgedrukt In euro, met 45 opdeciemen 
moel worden verhoogd overeenkomstig artlkel 6 van het dècreet van 7 
deco Tiber 2001 tot regeling van enkele gevolgen van de Invoering van 
de e11ro In de Vlaamse regelgeving (B.S., 28 december 2001) en artikel 
4, lld 1 van de Wet van 26 juni 2000 betreffende de Invoering van de 
eurc· in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als 
bedo eld In artikel 78 van de Grondwet (B.S., 29 Jull 2000), belde in 
wer1c ng getreden op 1 Januari 2002. 

7. [: e beklaagden dienen als veroordeelden tot een correctionele 
hooft lstraf leder te worden verplicht tot het betalen van de bUdrage tot 
flnan olering van het bljZonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
OPZf9 ttelljke gewelddaden en aan de occasionele redders van E 25. 
verr·eerderd met 46 opdeciemen tot€ 137,50. 

Bij n rrest nr. 188.928 van de Raad van State van 17 december 2008 
(S.�: , 2 februari 2009) werd het K.B. van 27 april 2007 houdende 
alge11neen reglement op de gerechtskosten In strafzaken vemletlgd, 
zod1et cle bepalingen van het K.B. van 28 december 1950 houdende 
algE11 neen reglement op de gerechtskosten tn strafzaken, zoals 
gev.1 izlgd door de arttkelen 1 en 2 van het K.B. van 11 december 2001 
betre 1ffende de Invoering van de euro In de regelgeving Inzake justitie. 
van · oepassing blijven. Krachtens art. 91, 2° lid en 148 van het K.B. van 
28 detoember 1980 bedraagt de vaste vergoeding thans (na Indexatie) 
E 3-· 28. 

. 

8.1. BIJ brief van 2 maart 2001 heeft de gewestelijk stedenboUWkundlg 
Ins�" tcteur bU het parket de herstelvordering ingeleid. 
Dm:1 • vordering Is geateund op art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet 1999, 
than !t ertlkel 6.1.41 VCRO. 
Ce l terstelvordertng, zoals geactuallseerd In de conclusle neergelegd 
op 1: e ireohtsilttlng voor het hof, strekt tot de staking van het strijdig 
gebr ulk en het he1'9tel van de plaats In de oorspronkelljk.e toestand, wat 
vol,11ms de gewestelQk stedenbouwkundig Inspecteur implloeert (1) het 
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slCl )en van ane wederrechtelijk opgerichte constructies, (2) het 
ver wljderen van materialen, (3) het uttt.>reken van de aangelegde 
vethardtngen, (4) het verwijderen van de fijnmazige afslultlng en (5) het 
he11 stel van het maaiveld in de oorspronkelijke toestand. Dit herstel 
im1 •lioeert het staken van het strijdig gebruik. 

Nu het dempen van de vijver, gevorderd In de herstelvordering ingeleid 
op 2 maart 2001 blUkens de voorhanden zijnde gegevens nog niet is 
uHs 19voerd en er geen ultdrukkelljke afstand van is gedaan. moet 
wa "den aangenomen dat bij vergetelheid de uitvoering van deze 
wo"ken tot herstel niet In de conclusie werd vermeld. 

a.:i .1. Voor zover de herstelvordering strekt tot "het verwijderen van alle 
ge:: rtockeerde materialen, toestellen en voertuigenD en othet verwijderen 
va11 de fijnmazige afslultlng" kan zU niet worden lngewllllgd vermits de 
be·• ve7-en misdrijven hierop geen betrekking hebben. 

8.;i .2. Voor zover hlema sprake Is van de herstelvordering betreft het de 
he:1 stelvorderlng zoals hiervoor in randnummer 8.2.1. beperkt. 

8.:!. Het wordt niet betwist dat de 
·
tuinhuizen vermeld onder de 

m.1 nmers 1 ), 14 ), 15), 16) en 17) reeds werden ·verwijderd (2ie ook PV 
K1 )236.03 van 11december2003, stuk 12 als onderdeel van stuk 19). 
On herstelvordering Is op deze onderdelen zonder voorwerp geworden. 

8A. De herstelvordering werd voor de rechter Ingeleid op een ogenblik 
de1 de vereiste van een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
HEt "Stelbeleld (thans Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid), 
lnn avoerd Ingevolge de wijziging van art. 149, § 1 Stedenbouwdecreet 
1g119 door artlkel 8 van het decreet van 4 juni 2003, nog niet bestond. 
Kre .c�tens art. 7. 7.3 VCRO kan het hof deze vordering die nog niet aan 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid of de Hoge Raad voor het 
H" idliavingsbeleid Is voorgelegd, alsnog voor advies voorieggen aan 
de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid. 

HEl: hof acht het In de gegeven omstandigheden echter niet 
noc ldzakelljk noch opportuun om de vordering van de gewestelijk 
stu :lenbouwkundfg Inspecteur alsnog voor advies aan de Hoge Raad 
voc 1r het Handhavlngsbeleld voor te leggen. 

8.fi. De beklaagden verzoeken het hof een bemiddelingspoging te 
be' 'Sien bij de Hoge Raad voor het Handhavtngsbeleld. 

Kr: ohtens art. 6.1.64, § 1 VCRO kan de reeds geadleerde rechter In 
eu�., stand van het geding een bemlddeffngspoglng door de Hoge Raad 
be' ·elen zolang de zaak niet in beraad Is genomen. 

HEI' hof merkt op dat een bemiddelingspoging, die als doel heeft een 
mlr ne·HJke schikking tot stand te doen komen tussen de overtreder en 
de stedenbouwkundige Inspectie, enkel kan worden bevolen wanneer 
eer 1 mlnnelljke schikking mogelijk is, wat hier niet het geval is 
aar 1gezlen misdrijven die bestelln uit het verrichten van handelingen In 
strl. d inet de stedenbouwkundige voorschriften aangaande de voor het 
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gebi•a� toegelaten bestemmingen, zoals In casu, niet v " een 
mlnm 1Hjke regeling In aanmerktng komen (cf. art. 6.1.51, § 2 VCRO). 

8.8. 1::r Is geen einde gesteld aan de wederrechtellJke toestand: de 
plaah• IS nog niet volledig In de oorspronkelijke toestand hersteld en er 
Is e,, 9nmln een· regularisatie overeenkomstig een hiertoe verleende 
stedt:rnbouwkundige vergunning. 

Het 1 llUkt niet dat de afvalcontainers bedoeld in de oorspronkelijke 
da9'1l aarding verwijderd zijn. 

De b awezen misdrijven vormen elk de toereikende grondslag voor de 
hers·�· ,1 vordering. 

8. 7. 1 :>e rechter dient een wettigheldstoezlcht uit te oefenen over de 
door de herstelvorderende overheid opgestelde herstelvorderlng. De 
recht 91' heeft geen opportuntteltsoortleel. De rechter moet krachtens het 
begl1· sel van de scheiding der machten, zoals vervat In de artlkelen 36, 
37 an 40 van de Gecoörtllneercle Grondwet, de appreciatie-- en 
belei1lsbevoegdheld van het bestuur respecteren. HIJ kan zelf geen nlet
gevc11 derde herstelmaatregel opleggen. · 

Het,, rettlgheldstoezlcht waartoe de rechter op basis van art. 159 van de 
GecG 6rdlneerde Grondwet ambtshalve kan overgaan, houdt in dat de 
recht !r nagaat of een herstelvorderlng ultslultend met het oog op de 
goecl ! rulmtelljke ordening Is genomen. Vorderingen die gebaseerd zijn 
op rr otleven die vreemd zijn aan de rulmtellJke ordening of op een 
opvs1· tlng van een goede rulmtellJke ordening die kennelljk onredelUk Is, 
dlerrt de rechter zonder gevolg te laten. Wanneer daarenboven door de 
overt 'edler de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats In de 
oors� ,ronkelljke toestand wordt aangevochten, dient de rechter 
bove1 1dlen na te gaan of deze vordering niet kennelijk onredelljk Is. HIJ 
kan niet zelf de redelijke herstelmaatregel bepalen, maar enkel 
oorde 1len of het bestuur in redelljkheld Is kunnen komen tot de 
beslit iSlng een bepaalde wijze van herstel te vorderen. 

De hl �rstelvorderlng Is gemotiveerd als volgt: 
n0ve1, wegende dat alle overtredingen werden begaan zonder In het 
bez/1� te 'Zijn van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen. 
Ovet 'legende dat de overtredingen een Inbreuk Inhouden op de aldaar 
geld: nde bestemmingsvoorschriften; dat er geen wettelijke middelen 
voorf 1anden zijn om van deze bestemmingsvoorschriften af te W(Jken; 
dat .1rt. 43 van het decreet betreffende de rulmteflJke ordening 
gecc" '1rrilneerd op 22 oktober 1996 en gewf}zlgd op 18/0611999 en 
28/0• '12000 niet van toepassing Is. 
Over vegende dat de overtreding niet bestaanbaar en verenigbaar Is 
met c re omgeving; dat de rulmte/Qke draagkracht van het natuurgebied 
overE chreden worrJt. ". 

Ando rs dan de beklaagden van mening zijn is de herstelvordering niet 
onrec lel�lk omdat In de onmlddellUke omgeving van het natuurgebied 
waa11 n de percelen voorwerp van de dagvaarding zijn gelegen een 
expn ssweg Hgt, er een cinemacomplex en motel Is opgetrokken en een 
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bedri venterrein en voetbalstadlon wordt verwacht. De herstel ering 
vem; jst naar het welgenngsbeslult van 26 april 2002 van het college 
van t urgameester en schepenen van de stad dat luidt 
"801.• yplasts behoort als deelaebted tot de 
land� chapsesnht1/rJ '· De oorspronkelijke 
same ·nhangende structuur en ecologische gesteldheid van deze 
lande ohapseenhek:I Is veratoord o.a. door doorsnUdlng met grote 
wegs n, de verkavellngszones In de bossen van 1, de Inplanting 
van I ret 1 en de kanallserlng van de '.. Toch la het gebied 
nog 'verwegend open ruimte, die een zeer substantieel deel van de 
groei re gordel aan de zuidrand van , vormt. 
Het • )nderdesl waar bouwplaats toe behoort bestaat globaal uit een 
brec'1 •, laaggelegen kom waarin nog de oude meanderende bedding 
aann etf(J Is, naast de gekanaliseerde nieuwe toop, 
Als J1 atuurlQk beekdalmll/eu Is deze kom sterk gedegradeerd als gevolg 
van t fe ophogingen, de waterverontreiniging, het gewijzigd wate"egtme 
en h Jt geTntenslveerd grondgebruik. In principe Is hier vla structurele 
lnge,rrepen (sic) gevolgd door een aangepast beheer, een 
herc11 rtwlkkellng van natuur In moerassige of vochtige graslandsfeer 
zeer �oed moge/Uk. 
Een sf.rook langs de Is Ingenomen door gemengde 
woo' bebouwing. 
Da f iaslsoptle voor de opmaak van BPA . (MB 
26.fJ·'.1996) was o.a. de beschikbare open ruimte binnen het 
plam rebled met zun landschappe/f/ke en ekologlsche waarde maximaal 
te bfJ schermen. 
Toet: ring van het project met de omgeving: 
Onde 1nks de uitspraken van de rechtbank blijft het natuurgebied nog 
steec rs aangetast en onhersteld, een Situatie die niet voor behoud (of 
reg1i' irl.Mtle) In aanmerking komt. 
Gelet � op de historiek van het dossier en de optie om nog steeds een 
verbl 1dlng te maken vla een poon met het achterliggend natuurgebied 
Is hta t project een bl(Jvende bedreiging voor de omgeving. Het project 
houd� langs de straatzijde onvoldoende rekening met de bestaande 
bebo 1JW/ng In de dlreote omgeving. De aanpalende wsohtgevel bHJtf 
onali rewerk:t en de aanleg van de voortulnstrook biedt onvoldoende 
kwa,) relt en Is onvoldoende geTntegreerd In de straatwand met 
verst )f/ng van het straatbeeld als gevolg." 

8.8 . •  \rt. 6.1.41, § 1 VCRO bepaalt: "Naast de straf kan de rechtbank 
béVEl en de plaats In de oorspronkelijke 'toestand te heratellen of het 
strf}cr, ;e gebruik te $taken, en I of bouw- of aanpasS/ngswerlcen uit te 
voere 1n en I of een geldsom te betalen ge/Uk aan de meerwaarde die het 
goed door het misdrijf hee� verkregen (. •• ) De herstelvordering wordt 
lngee tekl met inachtneming van volgende regelen: 

1° vn or misdrijven die bestaan, of ondenneer bestaan, uit het verrichten 
van , 1sndellngen In strijd met een stakingsbevel of In strijd met de 
stede nbouwkundlge voorschriften aaf1(1aande c/e voor het gebied 
toagi laten bestemmingen, voor zover daarvan niet op geldige w(/Ze /s 
afge� mken, wordt gevorderd: 

a) 11 etzU de uitvoering van het herstel van de plaats In de 
oo�t ronke/Qke toestand of de staking van het strijdige gebruik, 

,1 
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b) IN ttzlJ, zo dit kennelQk volstaat om do plaatse/Uke orde te 
herat 'llen, de ultvoertng van bouw· of aanpassingswerken; 

2° vi: or andere misdrijven dan deze, vermeld In 1°, wordt de betaling 
van de meerwaarde gevorderd, tenzij de overheid die de 
hers� 1/vorderlng instelt, aantoont dat de plsatseHJke ordening hierdoor 
kenr11 •llJf< op onevenredige wijze zou worden gesohaad, In welk geval 
ldn \an de maatregelen, venneld In 1°, wordt gevorderd. 

Voor de diverse onderdelen van éénze/fde mlBdrl}f kunnen 
vere: h/ltende herstelmaatregelen worden gevorderd, Indien deze 
vold1; ende fndlvlduallseerbaar zijn.� 

Dezo bepaOng stelt wat genoemd wordt •een pr1orlteltenorde" of nog 
'1om\ IJzJngsregels" vast In de keuze van de herstelvorm voor het 
hancl ,a"end bestuur. 

ZIJ ni:>eft worden gelezen in de context van art. 159 G.W., krachtens 
hetv.11lk de rechter geen gevolg mag geven aan bestuurshandeHngen 
die ril et met de wetten overeenstemmen. 

De rr lsdrijven bestaan uit het verrichten van handelingen In strijd met 
de s.1 edenbouwkundlge voorschriften aangaande de voor het gebied 
toeg1e laten bestemmingen. De voonnelde motivering van· de 
hel'B'b �lvorderf ng toont aan dat de gewestelljk stedenbouwkundig 
lnsp•i cteur van mening Is dat de uitvoering van bouw- of 
aan�1; 1sslngswerken kennelijk niet volstaan om de plaatselijke ordening 
te hei! stellen. 

Kartel m, tot de herstelvorderlng werd beslist door de bevoegde Instantie 
met l 1achtneming van de substantiële vormvoorschriften; het blijkt niet 
dat �J werd genomen met machtsafwendlng, machtsoverschrijding of 
mlskE inning van enig algemeen beglnsel van behoorlijk bestuur; zij 
strocil tt met de wet. 

8.9. ( lelet op de omvang van de uit te voeren werken en teneinde de 
bero e psactlvltelt van de beklaagden niet in gevaar te brengen kan de 
hlerru1 bepaalde tennijn om tot herstel over te gaan worden verleend. 

9. [) a gewestelUk stedenbouwkundig Inspecteur vordert de niet 
nakornlng van het bevel tot herstel In de oorspronkelljke toestand te 
sancl oneren mat de verbeurte van een dwangsom. 

Gelel op het Jarenlange talmen van de beklaagden om tot het herstel 
over 1 e gaan, wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd 
bij nl :rt naleving van het bevel tot herstel. De hlema uitgesproken 
modo lltelten vormen een gepaste en noodzakellJke aansporing van de 
bek1�1 ïJgden om hiertoe zelf over te gaan. 

· 

De n1lme tennijnen die hun thans hiertoe nog worden ver1eend, 
breni; en mee dat er geen reden Ie om een lagere dwangsom dan 
gevor :terd te verbeuren noch om bij toepassing van art.1386bls, laatste 
allne: Ger. W. nog een zekere termijn te bepalen waama de 
veroo rdeelden pas de dwangsom zullen kunnen verbeuren. 
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OP Il EZE GRONDEN, 
het h Df, rechtsprekend op tegenspraak 

Gele1 op de artlkelen hiervoor aangehaald, de niet strijdige artikelen 
aans1· ,haald door de eerste rechter en de artlkelen: 
2, 3, . 5, 7bls, 38, 39, 40, 41 b/s, 65, 66 en 1 00 van het Strafwetboek. 
1 82, 182, 1 84. 1 85 , 190, 190ter, 1 94, 1 95, 1 99, 200, 21 0, 21 1 en 
21 1t•. s van het Wetboek van Strafvordering, 
1 1  v1 n de Bijzondere Wet van 8 augustus 1 980, zoals gewijZlgd door 
artik43 I 5 van de Bijzondere Wet van 16 Juli 1993, 
4, Hel 1 van de wet van 28 juni 2000 betreffende de Invoering van de 
euro In de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als 
bedc:11 tld In artlkel 78 van de Grondwet, 
6 vsu l het decreet van 7 december 2001 tot regeling van enkele 
geve 1 ;3en van de Invoering van de euro In de Vlaamse regelgeving, 
1 va1" de wet van 6 maart 1962 zoals gewijzigd door artlkel 1 .2° van de 
progr ammawet van 24 december 1 993 an door artikel 36 van de wet 
van ·1 februari 2003, 
28 er 29 van de wet van 1 augustus 1 985 houdende fl8cale bepallngen , 
zoaln gewijzigd tloor artikel 3 van de programmawet van 24 december 
199::·1 door artikel 23 van het koninklljk besluit van 1 9  december 2003 
en d•: or art1kel 1 van het koninklijk besluit van 31 oktober 2005, 
91 al. 2 van het konlnklljk besluit van 28 december 1950 zoals gewijzigd 
door ; artikel 1 van het konlnklljk besluit van 23 december 1993, 
1 van het koninklijk besluit van 1 1  december 2001 r 

1 3851 ,,s en 1 385ter van het Gerechtelijk Wetboek. 
24 van de wet van 15 Juni 1 935 op het gebruik der talen In 
gerei: hts.zaken. 

verkl E art de hoger beroepen ontvankelijk en er ten gronde over 
besll:s send met eenparige stemmen: 

wlJztu : het bestreden vonnis als volgt: 

verbo tert de te lastlegglngen zoals In randnummer 2.1 vermeld. 

verld: art de verzwarende omstandigheden In de telastlegglngen niet 
bewE1: �n, 

verou "deelt de eerste beklaagde voor de telastleggingen A, B en c 
eamfl , tot een geldboete van E 600, verhoogd met 45 opcleoiemen, 
aldue1 gebracht op € 2750, of een vervangende gevangenisstraf van drie 
maan jen, 

veroCl 'deelt de tweede beklaagde voor de telastleggingen B en C 
samEt l tot een geldboete van E 1 000, verhoogd met 45 opdeciemen, 
aldue• gebracht op E 5500, 

legt 1: e eerste en de tweede beklaagde elk de verpllchtlng op een 
bedm 1 van E 26, verhoogd met 45 opdeciemen, aldus telkens gebracht 
op € • 37 ,50, te betalen bij wijze van bijdrage tot de financiering van het 
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bij• :onder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 002· !ltté 
gE11velddaden en aan de occasionele redders, 

ste lt vast dat de herstelvordering m.b.t. de tulnhuimn vermeld onder de 
nL11 nmers 1), 14), 1 5), 16) en 17) in de oorspronkelijke dagvaarding 
zo1 1der voorwerp Is geworden, 

bei• Peelt aan de veroordeelden en 
. . .  - - - _ '. over te gaan tot het herstel van de plaats te r nader 
ver meld in de oorspronkelijke dagvaarding, In de oorspronkelijke 
to1g stand binnen ean termijn van één jaar, te rekenen vanaf de dag 
wi1 1rop dit arrest In kracht van gewijsde zal treden, dit door. 
"" het slopen van alle zonder vergunning opgerichte construottes nader 
ver meld In de telastlegglng A onder a), met uitzondering van de 
tulr ihuizen vermeld onder de nummers 1 ). 14), 1 5), 16) en 1 7), 
• h st legaal verwijderen van twee metalen containers: 2,43m x 6,05m, 
wE1 arvan één container wordt gebruikt voor het opvangen en stockeren 
var 1 houtstof, 
• h 9t uttbreken van de aangelegde verhardingen, 
" hi �t dempen van de vijver, 
* t1• 9t herstel van het maaiveld in de oorspronkelijke toestand, 

. 

be' ·eelt dat voor het geval dat de plaats niet In de oorspronkelijke 
toostend \'V'Ordt hersteld binnen voormelde termijn. de gewestelijk 
sta 1enbouwkundlg inspecteur en/of het college van burgemeester en 
sol· epenen van de stad ambtshalve In de uitvoering ervan 
kur nen voorzien, overeenkomstig wat thana· is bepaald In artikel 6.1 .46 
vc� �o. 

ze!; t voor recht dat op vordering van de stedenbouwkundig inspecteur 
doe ·r elke veroordeelde een dwangsom zal worden verbeurd van € 500 
per dag vertraging in de nakoming van dtt bevel, te rekenen vanaf het 
vei· nrijken van de termijn van één jaar vanaf de dag waarop dit arrest In 
krtl· �ht van gewijsde zal treden, 

ve1i >ordeeH de eerste en de tweede beklaagde hoofdetljk tot de kosten 
In :Ie belde aanleggen gevallen aan de zijde van het openbaar 
mlr lsterie, In  hun geheel begroot op E 82,28 In eerste aanleg en op 
E 1 :  J1 ,44 In hoger beroep, vaststellend dat al deze kosten ondeelbaar 
wer cten veroorzaakt door de bewezen misdrijven die aan de 
belc laagden gemeen ZIJn, 

ve11 •ordeelt de eerste an de tweede beklaagde elk tot betalf ng van de 
vas :e •1ergoedlng van € 31 ,28. 



BOF VAN BBROBP 'iEiVT, ,._ bmrer, not. l11J09.. 

Kosb •n eerste aanleg: 

Kos1:1 m beroep: 
Afschriften: 

o,, stefrecht ber. bekl.: 
Dagvaarding: 

+ 1 0 % :  

E 82,28 

E 37,05 
€ 30,00 
€ 62,44 

c 1 19.49 
E 1 1 ,95 

Totaal: E 1 31 ,44 

achttiende blad 
Pllflna l'l ,.. 1'1 

Dit e .rrest Is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende 
corro :itlonele kamer, samengesteld uit kamervoor.zttter Dirk Van 
Rerr1• JOrtel, als voorzitter, en de raadsheren Peter Ghljs en Bart 
Mege nok, en In openbare tereohtzltttng van 28 april 2011 uitgesproken 
door va1orzltter Dirk Van Remoortel, in aanwezigheid van Jan De 
ClenJ q, substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffier Le,entJe 
Mout >n. 

Leerri Je Mouton 

Peter GhlJs 

ARB· 11r. : 20111 qsi 

c ... , -----

Bart Meganck � ' · 

�=--�: -
Dirk Van Remoortel 




