ARREST

î

, loco meester
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1. TENLASTELEGGINGEN

In hèt gerechtelijk arrondissement Brussel,

. OP

om het misdrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks
meegewerkt te hebben,
orn, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben dat
zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden,
om,· door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht,
misdadige kuiperijen of arglistigheden, dit misdrijf rechtstreeks uitgelokt te
hebben;
h�tperceel gelegen te

, gelegen in natuurgebied,

kadastraal gekend als

.tussen 8 maart 2005 en 24 mei 2011,
t�r\'V)jl de feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig
opzE!t zonder onderbreking gedurende vijf jaar of meer,

·A. bljinbreuk op artikel 6.1.1.1' van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening hetzij zonder

v,o?rafga�111de stedE!nbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning , hetzij na
vèry(!l;vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van
''''·'>'<•
, ;�çhprstng van de vergunning, hierna vermelde handelingen, zoals bepaald bij artikel
·<;i.;,>�:?,J;.1,�,c (.het verrichten van navolgende bouwwerken, met uitzondering van
. het afbreken, herbouwen, verbouwen of uitbreiden van een
§•.'t''•'ê ?. tl��fg?���.werken:
< > .;ppn �fr:uctie) uit te voeren, voort te zetten of in stand te houden, namelijk:
.
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en24 mei 2006, op een niet nader bepaald tijdstip,
.�.9'J•e? X?l}��ig r1euwevloerplaat onder de oorspronkelijke woning en de
P;;t��?�? i �u.w:. �quten constn.1ctie binnen de. oorspronkelijke en bewaarde
"�· \l.rj��<!(l���"\la��!.lli,de p0rspronkelijkemuren geen enkele draagfunctie
.�p;�I[JJ.ètypr .�oVec!J � *�!fclrag.end is, en de oorspronkelijke woning wordt
·�;:R,9Y�.�!M�W���.1-trpi.ts�.: e �tb.? ven·deoorspr9nkelijke gevelmuren en
·
d1.
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zover. gepJeegd voor 1 september 2009, strafbaar ingevolge de
1.46,1'<en5' en 149 van het decreet houdende de organisatie van
dd.18 mei 1999;

·•<trtl�:e)e!p "" . " .........

ov1i.rw·em�ndle datc�e 1�erclac.lhte tevens gedagvaard wordt om zich overeenkomstig art.

l.u•u".< R1ulm1teliike Ordening te horen veroordelen tot het
cfe oorspronkelijke staat, overeenkomstig de herstelvordering
'. � �
Inspecteur, waarover de Hoge Raad voor het
1 wku
,,.,.,,"'""'"' �· $:t cll nbou
��'.l-\ � �fü �yin1gsl�.eleicf op
20
maart
2014 gunstig advies gegeven heeft.
.
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•
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op 16

:\S?.. oî2nn!li 201.6.d.01�r de beklaagden;

..�\r''?2:�j;p�1 ;1Qio·umir hèt openbaar ministerie tegen de beklaagden;
na tegenspraak door de 52''" kamer van de
1Jig·�fî�èh1tb;in�,y�1n eersté aanleg te Brussel d.d. 21 april 2016 dat onder

A.2en Bbe\Nézen in hoofdë .van

Ze1Jt dat de tenuitvoerlegging van huldig vonnis zal worden uitgesteld gedurende een

termijn van drie Jaar voor wat de helft van de geldboete van 2.000 EUR betreft alsook de
ermee oyereensteml1'Jende vervangende gevangenisstraf, en dit onder de voorwaarden van

de

wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie;

(.�·�è E�?�ifüt

tot betaling van:

verhoogd met de opdecimes toU50,00 EUR, als bijdrage aan het
h�ilp�a11 de slacl1totters van opzettelijke geweldçJaden en aan .de occasionele

feiten van de tenlasteleggingen A.1, A.2 en B bewezen in hoofde van

van 2.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op de
§�i�!l1J��p, t0t···�·�··OO'O EUR (2.000 E.UR x 5,5) en vervangen, bij gebreke van betaling

:t\Jl�E!·!Ni�Jt•�Jii�é<terlliijin, door een vervangende gevangenisstraf van EEN MAAND;

���i:tiîg�'Î��9e1�111�gi1ngvan huidig vonnis. zal worden uitgesteld gedurende een

van de geldboete van 2.000 EUR betreft alsook de

onder de voorwa<1rden van

Houdt ambtshalve de bur
gerlljke belangen aan,

Wat betreft de herste
lvordering

Ve.rklaart de herstelvorde
ring van de Gewestelijk ste
denbouwkundig ambtenaa
r
ontvankelijk en gegrond;
Veroordeelt beklaagden
herstel in de oorspronkelijke

en
in solidum tot het
staat van het onroerend goe
d gelegen te
, kadastraal gekend als
dit hoûdt in: het afbreke
n van de woning (inclusief eve
ntuele vloerplaat en
. fülldamenten), het opvulle
n van de bouwput met zuivere teelaard
e en de verwijdering
v.àll de afbraakmaterialen van
het terrein;
·
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V1ero,onJeE!lt hen dit herstel uit
te voeren binnen een termijn van maxima
al twaalf
. •. 1J]iia11.demvanaf de uitspraa
k van dit vonnis, onder verbeurte van
een dwangsom van
dag vertraging bij niet uitvoering
binnen de voormelde term ijn van de
.verm
.
elde herstelmaatregel, met
een maximum aan te verbeur
en
..
·
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cl\Vang5:om1me!.n van 200.000,00 EUR;

om van rechtswege i n de
�}�;f:iX;Hî!8?��in&"van de .herstelmaatregel te voorzien, waa
rvan beklaag
alle kosten moeten dragen

;

den

<;ezlèn het tussenarrest van deze kamer van 29 januari 2019 dat onder meer als volgt
besliste :
verklaart de hogere beroepen ontvankelijk;
Doet het bestreden vonnis te niet en, opnieuw rechtsprekend;

OIJ strafrethtelllk gebied.
�telt l/as� dat de �trafvordering teger
beklaagden,
en
en1allf?n
Is
kosten;
zonder
doorverjaring
en
ontslaat
hen
van
rechtsvervolging
y
kosten ten laste van de Belgische Staat;

. tten teneinde de partijen toe te laten standpunt in te nemen over de
deba

of de ruimtelijke ordening kan worden hersteld door andere

.·

maatre�relE?n<fan het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand (de
a-ror;�aK van de volledige constructie) en met name hetzij door de uitvoering van
""''Prl<Pn en/of het betalen van een meerwaarde;
"'""n

$�,f,�'�J'.,,;;��;:J;��'�

;

·

ho.eyeel die meerwaarde desgevallend bedraagt, berekend
artikelen 14 en volgende van het besluit van de Vlaamse
9 februari 2018 'betreffende de handhaving van de ruimtelijke
tot wijziging en opheffing van diverse besluiten'.
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RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
.

.

Genoöuj hetyerslag van raadsheer
·.Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering.

****

ci;;,·Jsi�P.�a1a.n'V<\n'""!'" herst1elv1Jrdlering van de gewestelijke stedenbouwkundige
briefaan de procureur des Konings van 11maart2010) en de

bij brief aan de procureur des Konings van
� 9iM)>t�É!�ti!nt,otlhet herstel van de plaats in de vorige staat, wat inhield de

herstelvordering waren voorafgaandelijk
handhavingsbeleid, die op respectievelijk 22
.IJ'Jl'psitiel'i(d•
verleend.

vóór Cass. 14

,, ,

'!: aipnhllll4 a fg eleverde positieve advies
is thans voorbijgestreefd en heeft geen

,bétre,kk
ijng op de gevorderde maatregelen van bouw- en aanpassingswerken of van het
\'bêt<1len
. van een meerwaarde.

�

r ad had in het licht van. d e gewijzigde vordering een nieuwe afweging moeten
rriak<>n C111der meer met betrekking tot de weerslag van de inbreuk op de plaatselijke
de rechten van derden.
I5t:>?::'°ê·l�il'.gebnikaan p ositief advies van de hoge raad voor de handhavingsuitvoering met
:j'.,r;'.'i ''IJe'trêlski1n1ttot de gewijzigde herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundige
de herstelvordering van de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteur niet

van de herstelvordering van de gewestelijke
aatregel
;:.steclf;!r11>i:W).lvktmdil gé inspecteur heeft niet tot gevolg dat het hof geen herstelm

Ult. de priorl telt enorde en de da.arb'j
1 geh anteerde
uitzondenngen volgt dat nog meer
. d
. van
. de ov e rt
n
aar
e
.
d
d
a
.
r e ding de aantastlng van de goede
·
plaatselijke ordening
bepal end is voor de keuze van d� h ers telma
l
·

atrege .

Het betrokken

perceel is krachtens het gew stp1 an
(KB 7 maart
1977) gelegen in natuurgebied In beg l nsel�15 wonen m natuur
gebied uitgesloten.
.

·

. , dat wegens zijn
Het perceel ligt In het gebied "het
en omgevmg
·
.
e. . �t·d'
h etisch e en wetenschappelijke waarde bij MB van 6maart1996is gerangschikt als
.
; .1an
schap
"
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L�iden � artikel B.1 van dat beschermingsbesluit van 6 maart 1996 is het behoudens
voorafg aande en schriftelijke toestemming vanwege de Vlaamse mi�ister of zijn
g�m<1chtigde, verboden bestaande constructies te verbouwen of herbouwen, derwijze
dat (!r een Vergroting van het bouwvolume optreedt.

Het, perceel ligt tevens in VEN (Vlaams ecologisch netwerk)-gebied en in een
..•·.· ·�il�itatrichtlijngebied.
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e� . fe ît d at er

(richting zuid-oosten) in de
aan de overkant van de
09middellijke,omgeving van het perceel een containerpark is aangelegd, is irrelevant
rk bevindt zich
•Y9()r d(! beoordeling van de plaatselijke ordening. Het containerpa
irn�e.r�;buiten de. als natuurgebied bestemde zone en buiten het als landschap
en omgeving".
ge rangs c hik te gebied "het

r� {�

7 ·; ' ·
en
· � .D et erangsêhikking als landschap -wegens onder meer de esthetische waarde
ten,
vergro
te
s
;.rn• •'"if�+·���!ipfi.�cig i�le verbodom het bouwvolume van bestaande constructie d, zoals die
d van de kenmerken van het natuurgebie
'' 2;i0lr•;;;s'.f\f!itj.fg�'���tf;�efcln.aar het behou
tlj? e yan het beschermingsbesluit. Dit is onverenigbaar met een
...... (��;Y�QfuynseUJke aanwezigheid en activiteiten en wordt ernstig verstoord door
A•êtnvan'reeds.bestaande bouwwerken.
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in het
l.�,at�.yl. iJ��+\Qf�epin9 i n<)er,cjaad zo is opgevat, dat.
r e ·. g elegen.ilan cje
n
i
�����l: �·.$�!��� ;?leap e �ç len
der,p�rceel- .niet
'l'é·çj�!.\!�.Qr.�e;b,�k �.9� n ent1.09 é.énan
twlkKelefl �nhe� l<1nd§c�ap wordtbewa<ird.
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de plaatselijke ord
ening te h
erstellen, volstaat
.
het
uit te voeren
die de visu
1
door de gepleeg
ende
de inbreuken
ver
lp
,
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k ennelijk wel de
bouw- of
kenmerken van
de woning,

omvatten:
het verlagen van
.
het dak naar h et
vroe
gere
n
ivea
u zodat dit niet meer uitsteekt
boven de oude gev
elmuur en
de bestaande hou
tstructuur binnen d
.
e oude muren onz1ch
.
baar maken door op
die plaatsen waar
ze wel zichtbaar is de raam- en
deu
ropeningen en de vroegere
.stenen muur dich
t te maken.
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deze werken hadden
de be ki aagden
'.
.
.
inged
. en een vergunning ond
. •end
'
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eerder een stedenbouwkundige aanvraag
er voorwaarden bekomen op 28 juli 2015.

en
hebben op de terechtzitting van het hof van 9
nieuwe plannen - opgesteld op 4 maart 2020- voorgelegd, volgens dewelke
waar nodig wel zouden worden dichtgemetst, maar het dak, in plaats van te
••;iWc•r<lenverlaagd tot zijn oorspronkelijke niveau, zou behouden blijven en de gevelmuurtot
aan de d <1kr:and zou worden opgetrokken.
···•·>:·•[)e bekl11.a1gd�!nvoeren aan dat een verlaging van het dak tot zijn oorspronkelijke niveau de
Jé lho.1�gt:e .t1im1en in de woning erg zou beperken en bovendien grote kosten met zich zou

wisten of behoorden te weten dat het volume van
en
fna; tuür�:ebied die zij hadden aangekocht, onder geen beding mocht worden
van het dak op het gebied van kosten en wooncomfort
'?"E>�•· ;,n.�..,fo bek
laagden, is in die omstandigheden niet onevenredig.
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�etiè•·n de. herstelvordering van de gewestelii'ke
ste
·>•···

1�tc o1Jtva11k el11k ts, bepaalt het hof geen
"

·

dwangsom.

·

denbo uwkund'1ge insp
· ecteur

>o\l�reenkomstig artikel 6.3.4, § 1,
beveelt het hof dat de
�.t��J;p8oy wkundige inspecteur en de burgemeestVCRO
çi��.��t's��lmaatregel kunnen voorzien in de plaats er ambtshalve in de uitvoering van
en op kosten van de beklaagden.
•

•

·'?é·heklaagden dienen elk veroordeeld te worden tot het betalen van een
F�? ��i�g van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische
•�!X�
tWee- delîjn
sbijstand.
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door de Nationale
eidscrisis, de beslissingen genomen
>ninahnQ.d-."�metde gezondh
de
en 18 maart 2020 van mevrouw
bijzo n dere beschikkingen van 16
.. ···• vP1 li<Tlnaiirkr<><"-1 en de
de
uren
ged
den
le zittingen tijdelijk geschorst wer
rb ij de correctione
aa
w
r
itte
z
or·
/ 1::�t�1:�!\/.•J
op de oorspronkelijk
st niet uitgesproken worden
quarantaine, kon dit arre
den verwittigd van de
partijen (of hun raadslieden) wer
";te:e�;orok•�n en de
oordigd heden op het
waren aanwezig of vertegenw

ar rest)

.

fit�esti rol{en (conform artikel 782 bis Ger. W.) door de voorzitter, de heer
openbare terechtzitting van

15 juni 2020 waar aanwezig waren :

raadsheer, d.d. voorzitter,
substituut. procu reu r-gene ra a 1,
griffier,

