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INZAKE VAN : 

De Heer Procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde, In 

naam van zijn ambt 

TEGEN: 

ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
, met maatschappelijke zetel gevestigd te 

2. Naamloze vennootschap 
Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
maatschappelijke zetel gevestigd te 

Beklaagden. 
Beiden vertegenwoordigd door Mr. , advocaat. 

1.TENLASTELEGGING 

Beklaagd van: 

, met 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek voor de volgende 
strafbare feiten: 

op de percelen gelegen te kadastraal gekend als 

eigendom van ingevolge akte van inbreng 
door verleden door notaris dd. 19 december 2013, 
en akte van aankoop verleden door notaris dd. 21 september 2015, 

en eigendom van de ingevolge akte van 
aankoop verleden door notaris dd. 7 mei 2012, 

door en ,, 

A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige 
vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

te , in de periode van 1 januari 2015 tot en met 13 februari 2017, 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van 
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onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in 
strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van 
de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in 
stand gehouden, namelijk 

1. een houten constructie met plat dak gebouwd te hebben van ongeveer 9,10 meter breed, 
10,75 meter diep en 2,50 meter hoog; 
2. een houten constructie met zadeldak gebouwd te hebben van ongeveer 3,20 meter breed, 
4,60 meter diep en 2,30 meter hoog; 
3. een verhoogd terras van ongeveer 7,95 meter op 9,10 meter aangelegd te hebben met 
tegels; 
4. een houten terras van ongeveer 5,15 meter op 6,05 meter aangelegd te hebben; 
5. een overdekt terras van ongeveer 12 meter breed, 8 meter diep en 3,20 meter hoog, 
bestaande uit houten balken en voorzien van een plat dak, gebouwd te hebben; 
6. vier vaste afvalcontainers geplaatst te hebben 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

B afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in 
strijd met een geldige vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 
22 februari 2017 

te , in de periode van 11 januari 2012 tot en met 31 december 2013 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 
een aanbouw achteraan een bestaande garage te hebben heropgebouwd en uitgebreid tot 
een volume van ongeveer 12,60 meter breed, 6 meter diep en 2,50 meter hoog 

(art. 4.1.1., 3°, 6°, 9° en 12° , 4.2.1., 1°, c), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

C gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van grond voor parkeren van 
voertuigen, wagens of aanhangwagens zonder of in strijd met een geldige 
vergunning - feiten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 

te , in de periode van 1 januari 2015 tot en met 13 februari 2017 
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buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor 
het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij In strijd met de vergunning, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van 
schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld 
in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

een verharding met klinkers te hebben aangebracht en ongeveer 37 parkeerplaatsen te 
hebben gecreëerd door middel van grasdallen 

(art. 4.2.1., 5°, b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig art. 
6.3.1 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening te horen veroordelen tot het herstel 
van de plaats, overeenkomstig de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur, 
waarover de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering op 25 mei 2018 gunstig advies 
gegeven heeft. 

Overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid van , op 07 augustus 2019, ref. 

2. PROCEDURE 

Beklaagden werden op last van de heer procureur des Konings rechtstreeks gedagvaard om 
te verschijnen op de openbare terechtzitting van deze 25e correctionele kamer van de 
Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel van 11 september 2019. Op deze 
zitting werd een conclusiekalender en een pleitdatum vastgelegd. 

Op de openbare terechtzitting van 19 december 2019 werd de zaak tegensprekelijk 
behandeld en in beraad genomen. 

op 20 januari 2020 werd de heropening van de debatten bevolen en de zaak uitgesteld naar 
de zitting van 11 juni 2020. De zaak werd vervolgens uitgesteld omwille van de ziekte van de 
raadsman van de beklaagden naar de zitting van 2 september 2020. 

Op de zitting van 2 september 2020 heeft de rechtbank gehoord: 
- Mevrouw 1 substituut procureur des Konings te Halle-Vilvoorde, in haar 

vordering; 
de beklaagden, vertegenwoordigd door mr. ; 

- Mr. loco voor de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur. 

De beklaagden hebben de gelegenheid gekregen om als laatste het woord te nemen. 
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3. BESCHRIJVING VAN HET STRAFONDERZOEK 

1. 
Eerste en tweede beklaagden zijn eigenaar van de percelen gelegen te 

. kadastraal gekend onder 
(eigendom van eerste beklaagde) en (eigendom van tweede beklaagde). 

Perceel 
parking. 

(eigendom van eerste beklaagde) is het perceel welke werd omgevormd tot 

Perceel (eigendom van tweede beklaagde) betreft de omgebouwde garage en 
(eigendom van eerste beklaagde) betreft het restaurant met aanhorigheden. 

De percelen zijn gelegen in agrarisch gebied. 

2. 
Op alle drie de percelen werden ingrijpende werken uitgevoerd. 

Op 27 mei 2013 verleende het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
een vergunning aan beklaagden tot het verbouwen van een handelszaak met 

woonst. De bestaande garage zou minimaal gewijzigd worden, aan de bestaande verharding 
aan de achtergevel zou een bijkomend stuk worden verhard. 

3. 
In februari 2017 werd een proces-verbaal opgesteld betrekkelijk vermeende inbreuken. 

4. 
De zaakvoerder van de eerste beklaagde werd verhoord op 11 september 2017. De werken 
werden uitgevoerd In de periode 2013-2017, een regularisatieaanvraag zou in behandeling 
zijn. 

5. 
Op 15 januari 2018 werd de regularisatieaanvraag ingetrokken. 

6. 
Op 25 mei 2018 werd door de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering een positief advies 
betrekkelijk de herstelvordering ingediend door de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur 
op 18 april 2018 verleend. 

De herstelvordering houdt in: 

Herstel in de oorspronkelijke staat/staking van het strijdig gebruik 
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- Het verwijderen van de verharding op het perceel die dienst doet als parking 
(inclusief de vier vaste afvalcontainers vooraan op deze verharding), het opvullen van de 
bouwput met zuivere teelaarde en inzaaien met gras en de verwijdering van de 
afbraakmaterialen van het terrein. Het gebruik van dit terrein als parking dient te worden 
beëindigd. 

- Het verwijderen van de houten aanbouw dienstdoend als buitenkeuken/toog aan de 
achtergevel van het restaurant, van het verhoogde terras aangelegd met tegels, het 
houten terras en het overdekte terras, alles inclusief het opvullen van de bouwput met 
zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

- Het verwijderen van de uitbreiding aangebouwd tegen de garage/schuur (inclusief de 
verwijdering van de vloerplaat) en het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en 
de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

Meerwaarde 
Dit houdt in betaling van een meerwaardesom van 3118,50 EUR als forfaitaire vergoeding 
voor de illegale gevolgen wat betreft de heropgerichte aanbouw In de baksteen tegen de 
garage/schuur. 

4. BEOORDELING 

I. Op strafgebied 

1. 
De dagvaardingen werden wel degelijk overgeschreven, zodat de strafvordering ontvankelijk 
is. 

De feiten zijn nog niet verjaard. 

2. 
De vaststellingen gedaan door de stedenbouwkundige inspecteur zoals opgetekend in het 
proces-verbaal gelden tot het bewijs van het tegendeel. De foto's bijgevoegd aan het proces
verbaal geven een duidelijk beeld van de situatie voor en na de verbouwingen. De 
vergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 

werd gevoegd aan het strafdossier. De vaststellingen door de inspecetur gedaan, 
inclusief de bijgevoegde foto's en het inplantingsplan gelden wel degelijk als bewijs. De 
rechtbank is op basis van het strafdossier in staat om te oordelen over de vergunning en de 
eventuele stedenbouwkundige inbreuken. 
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A. optrekken of plaatsen van een constructie zonder vergunning. 

3. 
Beklaagden worden vervolgd om 6 constructies te hebben opgetrokken of geplaatst zonder 
over de vereiste vergunning te beschikken. 

4. 
In besluiten wijst beklaagde voor wat betreft de tenlastelegging A.2. en A.G. 
naar de vrijstelling van de vergunningsplicht (Besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 
2010, inzonderheid de bepalingen in de artikelen 3.1., 3.2. en 5.1). 

Wat betreft de constructie van 3,2 meter breed, 4,6 meter diep en 2,3 meter hoog. In artikel 
3.1.11° wordt begrepen: "kleine tuinconstrudies zoals tuinornamenten, brievenbussen en 
barbecues'~ De rechtbank volgt de stelling van beklaagde niet, dit is geen kleine constructie, 
en past duidelijk niet in het opgesomde rijtje. 

Wat betreft de afvalcontainers op de parking. Deze werd ingeplant in agrarisch gebied, in het 
bijzonder op perceel Dit perceel was, wat blijkt uit de foto's uit het strafdossier, 
voorheen een landbouwveld. Beklaagde heeft dit veld omgevormd tot een 
parking en heeft er vervolgens afvalcontainers in de grond laten plaatsen. Voor beide werken 
zijn wel degelijk een vergunning nodig alleen al omdat deze werden geplaatst in agrarisch 
gebied. 

De tenlasteleggingen A.2 en A.G. zijn wel degelijk bewezen. 

5. 
De overige constructies worden niet betwist. 

De tenlasteleggingen A.1. tot en met A.G. zijn wel degelijk bewezen in hoofde van eerste 
beklaagde . Tweede beklaagde ; moet hiervan 
worden vrijgesproken omdat niet duidelijk is welke daad van deelneming zij gesteld heeft. 

B. afbreken, herbouwen of verbouwen en uitbreiden van de bestaande constructie zonder 
vergunning 

6. 
Deze werken werden uitgevoerd op perceel in eigendom van tweede beklaagde 

;, Het misdrijf moet worden toegerekend aan tweede beklaagde, 

en niet aan eerste beklaagde. 

Eerste beklaagde moet bijgevolg worden vrijgesproken van tenlastelegging B. 
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Uit het strafdossier, oa de foto's en de vaststellingen van de stedenbouwkundige inspecteur 
blijkt dat de garage werd verbouwd zonder vergunning. 

7. 
Deze tenlastelegging is bewezen ten aanzien van tweede beklaagde de 

C. Aanleggen van een parking voor voertuigen zonder vergunning 

8. 
Deze tenlastelegging wordt niet betwist en is bewezen op grond van het strafdossier, oa de 
vaststellingen van de verbalisanten en de bijgevoegde foto's. 

De tenlastelegging C is wel degelijk bewezen in hoofde van Tweede beklaagde 
i moet hieivan worden vrijgesproken omdat niet duidelijk is 

welke daad van deelneming zij gesteld heeft. 

B. Straftoemeting 

1. 
Het Openbaar Ministerie vordert een geldboete voor de beklaagden. 

2. 
Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank - voor zover de voorliggende gegevens dat 
mogelijk maken - onder andere rekening met de ernst van de feiten, de persoonlijke 
levensomstandigheden, de leeftijd en het strafrechtelijk verleden van de beklaagden, evenals 
met de context waarin de feiten werden gepleegd. 

3. 
Beklaagden hebben zelf zonder tussenkomst van de gemeente of de administratieve 
overheden ingrepen in de ruimtelijke ordening uitgevoerd, met openlijke schending van de 
welbekende vergunningsplicht. Het getuigt van een gebrek aan maatschappelijk engagement 
en van een minachting voor de bescherming van de ruimtelijke ordening en het leefmilieu 

die beiden zwaar onder druk staan. 

Het voorliggende dossier toont aan dat de beklaagden eigengereid optraden. 

De feiten ten aanzien van eerste beklaagde zijn verenigd door een eenheid van opzet en 
moeten met één straf worden beteugeld overeenkomstig artikel 65, eerste lid, van het 
Strafwetboek. 
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4. 
De hieronder bepaalde strafsanctie is noodzakelijk om beklaagden op hun 
verantwoordelijkheden te wijzen en om hen aan te sporen de regelgeving inzake ruimtelijke 
ordening en leefmilieu na te leven. 

Beklaagden hebben een blanco strafregister. 

5. 
Alle kosten werden gemaakt uit hoofde van de bewezen verklaarde betichtingen. 

Beklaagden zijn gehouden tot de kosten (artikel 50 van het Strafwetboek). 

II. Herstelvordering en de burgerlijke vordering 

1. 
De herstelvordering houdt in: 

Herstel in de oorspronkelijke staat/staking van het strijdig gebruik 
Het verwijderen van de verharding op het perceel die dienst doet als parking 
(induslef de vier vaste afvalcontainers vooraan op deze verharding), het opvullen van de 
bouwput met zuivere teelaarde en inzaaien met gras en de verwijdering van de 
afbraakmaterialen van het terrein. Het gebruik van dit terrein als parking dient te worden 
beëindigd. 

Het verwijderen van de houten aanbouw dienstdoend als buitenkeuken/toog aan de 
achtergevel van het restaurant, van het verhoogde terras aangelegd met tegels, het 
houten terras en het overdekte terras, alles inclusief het opvullen van de bouwput met 
zuivere teelaarde en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 
Het verwijderen van de uitbreiding aangebouwd tegen de garage/ schuur (inclusief de 
verwijdering van de vloerplaat) en het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en 
de verwijdering van de afbraakmaterialen van het terrein. 

Meerwaarde 
Dit houdt in betaling van een meerwaardesom van 3118,50 EUR als forfaitaire vergoeding 
voor de illegale gevolgen wat betreft de heropgerichte aanbouw in de baksteen tegen de 

garage/schuur. 

Er wordt gevraagd de herstelplicht te koppelen aan een uitvoeringstermijn van zes maanden 
en een dwangsom van € 250,00 per dag vertraging. Ten slotte wordt gevraagd om de 
uitvoering van de nodige werken te laten doen op last van de Stedenbouwkundig Inspecteur 
of het college van Burgemeester en schepenen indien beklaagden in gebreke zouden blijven. 
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2. 
Tijdens het beraad werd door beklaagden een document ondertekend op 17 januari 2020, of 
drie dagen vóór de uitspraak, neergelegd waaruit blijkt dat er een minnelijke schikking is tot 
stand gekomen tussen de Burgemeester en de , reden waarom de 
heropening van de debatten werd bevolen. 

Artikel 6.4.19, VCRO bepaalt dat: 

§ 1. De gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur, de gemeentelijke 
stedenbouwkundige inspecteur of de burgemeester kan, respectieve/ijk in naam van 
het Vlaamse Gewest of de gemeente, met de overtreder, overtreders of andere 
belanghebbenden een minnelijke schikking aangaan onder de volgende voorwaarden 

1° het voorwerp van de minnelijke schikking is in overeenstemming met artikel 6.3.1; 
2° de minnelijke schikking doet geen afbreuk aan het gezag van gewijsde van een 
overeenkomstig hoofdstuk JIJ tussengekomen rechterlijke beslissing noch aan een 
beslissing tot toepassing van bestuursdwang of last onder dwangsom; 
3° de zakelijke rechten op het onroerend goed waarop de minnelijke schikking 
betrekking heeft, behoren toe aan een of meer personen die zich door de minnelijke 
schikking verbinden; 
4° de termijn voor de uitvoering van de herstelmaatregelen bedraagt niet meer dan 
vijf jaar. 

Artikel 6.4.21. (01/03/2018- ... ) 

Artikel 6.4.9 is van toepassing op deze afdeling, met dien verstande dat het proces-verbaal 
van vaststelling wordt overgeschreven op de kant van de overschrijving, vermeld in artikel 
6.4.20. 

De uitvoering van de minnelijke schikking, bevestigd in het proces-verbaal van vaststelling, 
dooft elk verder recht op herstel of vergoeding van schade, geleden door het algemeen 
belang naar aanleiding van de inbreuken of misdrijven die omschreven zijn in de akte, 
vermeld in artikel 6.4.20. 

Artikel 6.4.22 

De miskenning van een van de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, heeft van rechtswege 
de nietigheid van de minnelijke schikking tot gevolg. 

Artikel 6.3.1 VCRO bepaalt: 

§ 1. Naast de straf beveelt de rechtbank, ambtshalve of op vordering van een 
bevoegde overheid, een meerwaarde te betalen en/of bouw- of aanpassingswerken 
uit te voeren en/of de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het 
strijdige gebruik te staken. Dat gebeurt, met inachtneming van de volgende 



Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg Brussel - p. 11 

3. 

rangorde: 
1 ° als het gevolg van het misdrijf kennelijk verenigbaar is met een goede ruimtelijke 
ordening, het betalen van een meerwaarde; 
2° als dit kennelijk volstaat om de plaatselijke ordening te herstellen, de uitvoering 
van bouw- of aanpassingswerken; 
3° in de andere gevallen, de uitvoering van het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand of de staking van het strijdige gebruik. 

Voor de diverse onderdelen van eenzelfde misdrijf kunnen verschil/ende 
herstelmaatregelen gecombineerd worden, bevolen volgens de rangorde, vermeld in 
het eerste lid Het bevolen herstel dekt steeds de volledige illegaliteit ter plaatse, ook 
al werd die mee verooaaakt door stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die 
niet bij de rechter aanhangig zijn. 

De percelen liggen volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse in agrarisch gebied. De 
argumentatie inzake de mogelijke goedkeuring van een RUP moet worden afgewezen. De 
rechtbank dient de toestand te bekijken zoals hij is, gelet op het gegeven dat de vergunning 
reeds dateert van 2013 en de toestand nog niet is gewijzigd. 

Beklaagden kregen een vergunning op 27 mei 2013. Het pand met horecazaak zou 
verbouwd worden, er was toen blijkbaar geen noodzaak voor een grote parking. Beklaagden 
hebben vervolgens de handelszaak een stuk groter gemaakt met allerlei bijkomende 
constructies, waaronder terrassen, aanbouw, buitenkeuken, dit allemaal in strijd met de 
vergunning. Tijdens/na de verbouwing is er volgens beklaagden dan wel een (gecreëerde) 
noodzaak voor een grote parking. Deze heeft men vervolgens zonder vergunning 
gerealiseerd. 

Dergelijke logica in de uitgevoerde bouwplannen kan niet gevolgd worden. 

De rechtbank oordeelt op basis van de stukken van het strafdossier dat de uitgevoerde 
verbouwingen in strijd met de vergunning wel degelijk kennelijk onverenigbaar zijn met de 
goede ruimtelijke ordening en volgt daarin onder méér de argumentatie zoals vooropgesteld 
door de gewestelijk stedenbouwkundige inspecteur in zijn laatste besluiten en de Hoge Raad 
voor het Handhavingsbeleid in haar advies van 25 mei 2018. 

Omwille van deze kennelijke onverenigbaarheid is de minnelijke schikking gesloten tussen 
de Burgemeester en de r nietig overeenkomstig art.6.4.22 VCRO. 

4. 
Beklaagden voeren aan dat de herstelvordering onwettig is. De herstelvordering is gebaseerd 
op een uitgebreid gemotiveerde herstelvordering. 

De beschrijving in de herstelvordering van het terrein, de omgeving en de feiten, wordt 
volledig bevestigd door de objectieve vaststellingen en verklaringen in het strafdossier. Het 
advies van de Hoge Raad is voorts nog gebaseerd op het integrale strafdossier. Dat betekent 
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dat de Hoge Raad alle beschikbare relevante informatie heeft ingewonnen zodat haar advies 
wel degelij k op een zorgvuldig vergaarde en volledige feitelijke basis is gesteund. 

Het verweer van beklaagden inzake de wettigheid kan aldus niet worden gevolgd. Er is aan 
alle vormelijke vereisten voldaan voor een ontvankelijke herstelvordering. 

5. 
Gezien de uitgevoerde werkzaamheden kennelijk onverenigbaar zijn met een goede 
ruimtelijke orde is de betaling van een meerwaarde niet aangewezen, met uitzondering wat 
betreft de heropgerichte aanbouw In baksteen tegen de garage/schuur, zoals vooropgesteld 
in de herstelvordering. 

Het behouden van de illegaal aangebrachte toestand zou een kennelijk onevenredige schade 
toebrengen aan de ruimtelijke ordening: de impact op het terrein en de onmiddellijke 
omgeving, de verandering van het uitzicht, is zeer groot. 

Het staat vast dat de herstelvordering de noden van de goede ruimtelijke ordening dient en 
dat het ongedaan maken van de misdrijven noodzakelijkerwijze de enige mogelijkheid is om 
de schade aan de ruimtelijke ordening te herstellen. 

6. 

De herstelvordering viseert de schade die door de misdrijven werd toegebracht, te laten 
herstellen. Die herstelplicht rust op ieder persoon waarvoor de strafrechter vastgesteld heeft 
dat die zich schuldig maakte aan dat misdrijf. 

Eerste beklaagde is eigenaar van de percelen gelegen te 
kadastraal gekend onder e 

Tweede beklaagde is eigenaar van het perceel gelegen te gelegen te 
kadastraal gekend onder 

Tenlasteleggingen A en C hebben betrekking op de percelen 
Tenlastelegging Bop het perceel waar de garage/schuur zich bevindt. 

Er moet besloten worden dat de herstelvordering lastens de 
; gegrond is, rekening houdend met voorgaande. 

De herstelvordering moet als volgt geherformuleerd worden: 

Herstel in de oorspronkelijke staat/staking van het strijdig gebruik 

en 

en de 

- In hoofde van eerste beklaagde de Het verwijderen van de 
verharding op het perceel I die dienst doet als parking ( inclusief de vier vaste 
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afvalcontainers vooraan op deze verharding), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en inzaaien met gras en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het 
terrein. Het gebruik van dit terrein als parking dient te worden beëindigd. 

- In hoofde van de eerste beklaagde Het verwijderen van de houten 
aanbouw dienstdoend als buitenkeuken/toog aan de achtergevel van het restaurant, van 
het verhoogde terras aangelegd met tegels, het houten terras en het overdekte terras, 
alles inclusief het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van 
de afbraakmaterialen van het terrein. 

- In hoofde van de tweede beklaagde Het verwijderen 
van de uitbreiding aangebouwd tegen de garage/ schuur (inclusief de verwijdering van de 
vloerplaat) en het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van 
de afbraakmaterialen van het terrein. 

Meerwaarde 
In hoofde van de tweede beklaagde dit houdt in betaling 
van een meerwaardesom van 3118,50 EUR als forfaitaire vergoeding voor de illegale 
gevolgen wat betreft de heropgerichte aanbouw in de baksteen tegen de garage/schuur. 

Een uitvoeringstermijn voor het gevorderde herstel van zes maanden is redelijk. 

Teneinde de uitvoering en naleving te verzekeren, is het aangewezen het bevel tot herstel te 
koppelen aan een dwangsom en de bevoegde overheden bij stilzitten van beklaagden te 
machtigen de werken zelf uit te voeren op kosten van beklaagden. 

De dwangsom voor het verwijderen van de boogloodsen kan uitgedrukt worden in dagen 
vertraging en moet begroot worden op het hieronder bepaalde bedrag, waarbij ook een 
plafond moet worden vastgelegd. 

5. TOEGEPASTE WETTEN 

Gelet op de voorgaande en de navolgende artikelen: 

- De artikelen 5, 7, 7bis, 25, 38, 40, 41bis, 50, 65, 66, 100, van het Strafwetboek, 

- De artikelen 4.1.1 3°, 5° b), 6°, 9° en 12°, 4.2.11° a) en c) en 4°, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 

6.1.1 lid 1, 1° en 3, 6.3.1 en 6, 6.6.3, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

- de artikelen 11, 12, 14, 16, 31 tot 37, en 41 van de Wet van 15 juni 1935 op het 

gebruik der talen in gerechtszaken. 

- de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 
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.. ············---·····-····- - - - --------------------

6. UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

Op strafgebied 

Ten aanzien van de 

Spreekt de 

Veroordeelt de 

tot: 

vrij voor de feiten van de tenlastelegging B. 

voor de feiten van de tenlasteleggingen A en C vermengd 

- een geldboete van € 1.000,00, te verhogen met de wettelijke opdecimes tot 

€ 8.000,00, 

Veroordeelt de tot betaling van: 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdecimes tot 200,00 EUR, als bijdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders, 

- de overige gerechtskosten, begroot op 343,77 EUR. 

- een vaste vergoeding van 50 EUR, 

- een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, 

Ten aanzien van dt. 

Spreekt de 

C. 

Veroordeelt 

; vrij voor de feiten van de tenlasteleggingen A en 

·voor de tenlastelegging B tot: 

- een geldboete van € 1.000,00, te verhogen met de wettelijke opdecimes tot 

€ 8.000,00, bij niet-betaling binnen de wettelijke termijn vervangbaar door een 

gevangenisstraf van één maand. 
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Veroordeelt tot betaling van: 
- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdeclmes tot 200,00 EUR, als bijdrage 

aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders, 

- de overige gerechtskosten, begroot op 343, 77 EUR. 

- een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijns bijstand, 

Herstelyordecioa 

Verklaart de herstelvordering ontvankelijk en in de volgende mate gegrond. 

Beveelt het herstel in de oorspronkelijke staat/staking van het strijdig gebruik 
In hoofde van eerste beklaagde de .: Het verwijderen van de 
verharding op het perceel die dienst doet als parking (inclusief de vier vaste 
afvalcontainers vooraan op deze verharding), het opvullen van de bouwput met zuivere 
teelaarde en inzaaien met gras en de verwijdering van de afbraakmaterialen van het 
terrein. Het gebruik van dit terrein als parking dient te worden beëindigd. 
In hoofde van de eerste beklaagde .: Het verwijderen van de houten 
aanbouw dienstdoend als buitenkeuken/ toog aan de achtergevel van het restaurant, van 
het verhoogde terras aangelegd met tegels, het houten terras en het overdekte terras, 
alles inclusief het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van 
de afbraakmaterialen van het terrein. 
In hoofde van de tweede beklaagde ;: Het verwijderen 
van de uitbreiding aangebouwd tegen de garage/ schuur (inclusief de verwijdering van de 
vloerplaat) en het opvullen van de bouwput met zuivere teelaarde en de verwijdering van 
de afbraakmaterialen van het terrein. 

Zegt dat het bevel dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van zes maanden na 
betekening van dit vonnis, op straffe van een dwangsom van € 250 per dag vertraging, met 
een maximum aan te verbeuren dwangsommen van€ 250.000,00. 

Zegt dat - voor zover de en de . in 
gebreke blijven het bevel binnen de genoemde termijn uit te voeren - de stedenbouwkundig 
inspecteur en het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
gemachtigd worden de nodige werken uit te voeren op kosten van de . en 

de 
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Beveelt het betalen van de volgende meerwaarde: 

In hoofde van de tweede beklaagde Dit houdt in betaling 
van een meerwaardesom van 3118,50 EUR als forfaitaire vergoeding voor de illegale 
gevolgen wat betreft de heropgerichte aanbouw in de baksteen tegen de garage/schuur. 

Dit binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de uitspraak. 

De beklaagde kan zich op een geldige wijze kwijten van die 
meerwaardevergoeding door binnen de termijn van EEN JAAR na betekening van het vonnis 
de legaliteit te herstellen door het herstel van de plaats in de oorspronkelijke of het 
verkrijgen van een regularisatievergunning en uitvoering van de daarin begrepen 
voorwaarden. 

Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis, op kosten van de :!n de de tweede beklaagde 
op de kant van de overgeschreven dagvaarding vermeld zal 

worden op de wijze bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de artikelen 3 en 
84 van de Hypotheekwet. 

Op burgerlijk gebied 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 
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Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 01 oktober 2020 door de 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. samengesteld uit : 

In aanwezigheid van Mevr. 

Met bijstand van Mevr. 

rechter, 

1 substituut-Procureur des Konings bij 

het parket Halle-Vilvoorde 

griffier, 




