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ARREST 

~~ 
Het Hof van Beroep te Brussel, 15de kamer, 

I) ... ~ l"ó.-'.( · .. 
&{'.:::-.c.'\::'1~··: .,~ . 

zitting houdend in strafzaken, wijst het volgende arrest : 

De zaak van het Openbaar Ministerie en van: 

De BURGEMEESTER van de STAD vertegenwoordigd door het Co llege van 

.0 -~) Burgemeester en Schepenen, met kantoren te 
\"' \'I\\\.. . 

Q1f 

burgerlijke partij, 

vertegenwoordigd door meester 

tegen : 

1) 
wonende te 

2) 

J. . ~~~~ 'vv- . 
wonende te 

~~r , 3) 

:;_ o.,~'M_~'(\ 

beklaagden, 

, advocaat aan de balie van 

. geboren te op 

geboren t e 

, met maatschappelijke zete l te 
met ondernemingsnummer 

de eerste twee bijgestaan en de derde vertegenwoordigd wordt door meester 
advocaat aan de ba lie van 

AANGF:BOiJEi-.i OP: 
d<~ît:m 1 
l'JIE''i" TE REGISï REREN 
A0~'1!~1~3TFIA1l ~F AGENT 

********** 

3 D .IJiN. 2020 

op 
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Zegt dat de t enuitvoerlegging van huidig vonnis za l worden uitgest eld gedurende een 

termijn van drie jaar voor wat één derde van de geldboete van 3.000 EUR betreft als-ook de 

ermee overeenstemmende vervangende gevangenisstraf, en dit onder de voorwaarden van 

de wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 

Veroordeelt t ot betaling van: 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdeelmes t ot 150,00 EUR, als bijdrage aan het 

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

redders, 

- een vaste vergoeding van 51,20 EUR. 

*** 
Verklaart de feiten van de enige tenlastelegging bewezen In hoofde van beklaagde 

Veroordeelt beklaagde wegens de bewezen verklaarde feiten van de 

enige tenlastelegging tot een geldboete van DRIE DUIZEND EURO, 

Zegt dat de geldboete van 3.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op de 

opdeciemen, tot 16.500 EUR (3.000 EUR x 5,5) en vervangen, bij gebreke van betaling 

binnen de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van ZESTIG DAGEN. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van huidig vonnis za l worden uit gest eld gedurende een 

termijn van drie j aar voor wat één derde van de geldboete van 3.000 EUR betreft alsook de 

ermee overeenstemmende vervangende gevangenisstraf, en dit onder de voorwaarden van 

de wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 

Veroordeelt tot betaling van: 

- een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdeelmes tot 150,00 EUR, als bijdrage aan het 

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

redders, 

-een vaste vergoeding van 51,20 EUR. 

*** 
Verklaart de feiten van de enige tenlast elegging bewezen In hoofde van beklaagde 

Veroordeelt de wegens de bewezen verklaarde feiten 

van de enige tenlastelegging tot een geldboete van TIENDUIZEND EURO, 



Zegt dat de geldboete van 10.000,00 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet 

op de opdeciemen, tot 55.000 EUR (10.000 EUR x 5,5); 

Veroordeelt de tot betaling van: 

een bedrag van 25 euro, verhoogd met de opdeelmes tot 150,00 EUR, als 

bijdrage aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders, 

een vaste vergoeding van 51,20 EUR. 

*** 

Veroordeelt en de 

hoofdelij k tot de gerechtskosten, die in t otaal worden begroot op 115,79 EUR. 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan; 

Op burgerliik vlak- de herstelvordering 

Verklaart de herst elvordering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

ontvankelijk en gegrond; 

Veroordeelt beklaagden en 

tot het herstel in de oorspronkelijke staat (eengezinswoning) van het 

perceel gelegen te kadastraal gekend 

Veroordeelt hen deze aanpassing uit te voeren binnen een t ermijn van maximaal één 

maand vanaf de uitspraak van dit vonnis, onder verbeurte van een dwangsom van 50 

EUR per dag vertraging bij niet uitvoering binnen de voormelde termijn van de hoger 

vermelde herstelmaatregel, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van 

50.000,00 EUR; 

Bij gebreke van uitvoering van de voormelde herstelmaatregel binnen de voormelde 

t ermijn, machtigt de stedenbouwkundig ambtenaar en het college van burgemeester 

en schepenen van de gemeente om van rechtswege in de uitvoering van de 

herstelmaatregel t e voorzien, waarvan beklaagden 

alle kosten moeten dragen; 

Verklaart deze beslissing uitvoerbaar bij voorraad; 
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Publicatie 

Beveelt dat huidig vonnis, op kosten van beklaagden !'!n 

op de kant van de overgeschreven dagvaardingen 

vermeld zal worden op de wijze bepaald in de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet. 

******** 

3. RECHTSPLEGING VOOR DIT HOF 

Gehoord het verslag van raadsheer 

Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering. 

Gehoord de eiser tot herstel in zijn middelen, zoa ls t er zitting ontwikkeld door meester 

Gehoord de beklaagden in hun middelen van verdediging, zoals ter zittmg ontwikkeld door 
meeste 

Gezien de neergelegde conclusies en stukken. 

********** 

4. BEOORDELING 

1. In zijn conclusie verklaart de burgemeester van de Stad in naam van de 
gemeente op te treden als herstelvorderende overheid overeenkomstig artikel6.3.1, § 2, 
VCRO (gewijzigd bij decreet van 25 april 2014; in werking getreden op 1 maart 2018). 

Het hof verleent hiervan akte. 

2. De hogere beroepen zijn tijdig en naar de vorm regelmatig ingesteld en, gelet op 
de tijdig ingediende grievenformulieren, niet vervallen. 

3. De feiten van de enige t elastlegging zijn strafbaar gebleven door artikel 6.2.1, 
eerste lid, 1°, VCRO (zoals vervangen bij decreet van 25 apri l 2014; in werking getreden op 
1 maart 2018). 



4. Krachtens artikel210, tweede lid, Wetboek van Strafvordering Is het hof ertoe 
gehouden ambtshalve de grief van de verjaring van de strafvordenng op te werpen. 

De verjaring gaat in op de dag van het laatst gepleegde feit. 

Het uitvoeren van vergunningsplichtige handelingen zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning - in deze het opsplitsen van een woning of het 
wijzigen van het aanta l woongelegenheden bestemd voor de huisvesting van een gezin 
of van een alleenstaande, zoals omschreven in artikel 4.2.1, r, VCRO -, is een 
af lopend misdrij f. 

Het goed is niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied en aan de beklaagden wordt 
niet verweten de gevolgen van het stedenbouwkundig misdrijf in st and te hebben 
gehouden. 

Wanneer het ten laste gelegde misdrijf in de tijd is gesitueerd binnen een bepaalde 
periode zonder nadere precisering, houdt dit in dat de feiten die daarvan het 
voorwerp zijn, gepleegd werden op elk ogenblik binnen die periode, in welk geval de 
rechter om de aanvangsdatum van de verjaring van de strafvordering te bepalen, het 
laat st gepleegde feit zo nauwkeurig mogelijk in de tijd dient te situeren. Indien de 
rechter vaststelt dat zulks onmogelijk is en dat geen precieze aanvangsdatum van de 
verjaringst ermijn kan worden bepaald, moet hij de voor de beklaagde meest gunstige 
datum in aanmerking nemen. 

De feiten van de telastlegging worden in de tijd gesitueerd in de periode tussen 12 
januari 2010 en 3 februari 2011. 

Deze feiten - het opsplitsen van de hoeve bedoeld in de telastlegging (met 
huisnummer 1 in verschillende woongelegenheden - zijn vastgesteld door de 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar van de Stad in het proces-verbaal 
nr. van 2 februari 2011, dat vermeldt : 

"De hoeve is gekend als een eengezinswoning. Deze werd zonder stedenbouwkundige 
vergunning omgevormd tot meergezinswoning. 

Uit gegevens van de bevolking blijkt op de [sic] huisnummer een gezin 
ingeschreven sinds 5 juni 2007 en op huisnummer een gezin sinds 13 januari 
2011." 

Uit de bij dat proces-verbaal gevoegde stukken van de burgerlijke stand te 
opgesteld op 1 februari 2011-, blijkt evenwel dat de juiste datum van de inschrijving 
betreffende het adres 13 januari 2010 was, In plaats van 13 januari 2011. De 
vermelding in het proces-verbaal van de datum van 13 januari 2011 als datum van 
inschrijving op het adres 1s dus kennelijk een materiële vergissing : die 
inschrijving gebeurde in werkelijkheid één jaar vroeger, namelijk op 13 januari 2010. 
7 
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Ook de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid heeft in zijn advies over de herstelvordering 
gewezen op deze materiele vergissing uit het proces-verbaal (p. 3/7 derde alinea van het 
advies). 

De opsplitsing van de hoeve in de woongelegenheden met huisnummers 
was dus in ieder geval reeds op 13 januari 2010 voltrokken. 

en 

Uit geen enkel gegeven van het strafdossier blijkt dat nadien- na de inschnjving op de 
afzonderlijke woongelegenheid op nummer op 13 januari 2010- de hoeve nog 
verder zou zijn opgesplitst of dat er nog meer woongelegenheden werden ingericht. 

De verjaring van de strafvordering wegens de ten laste gelegde feiten, heeft dus een 
aanvang genomen op 13 januari 2010. 

De verjaring is gestuit door de zitting van de correctionele rechtbank van 26 november 
2014, wat een nieuwe vijfjarige verjaringstermijn heeft doen lopen. 

Er hebben zich geen periodes van schorsing van de verjaring voorgedaan. 

De strafvordering tegen de drie beklaagden is op 25 november 2019, om middernacht, 
vervallen door verjaring. 

De herstelvorderlng. 

5. De burgemeester van de Stad vordert dat de beklaagden zouden worden 
veroordeeld tot het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand binnen een 
termijn van een maand en onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro, zoals de 
eerste rechter heeft bevolen. 

De strafrechter kan slechts kennis nemen van een op een misdrijf gegronde 
herstelvordering indien voor dat misdrijf de strafvordering samen met of voorafgaandelijk 
aan de herstelvordering op ontvankelijke wijze bij het vonnisgerecht is aanhangig gemaakt. 
Indien de strafrechter vaststelt dat voor dit misdrijf de strafvordering is vervallen, kan hij 
slechts van de op dat misdrijf gegronde herstelvordering kennis nemen, indien op het 
ogenblik van de aanhangigmaking van de herstelvordering de strafvordering nogniet was 
vervallen. 

De strafvordering was nog niet verva llen door verjaring toen ze, samen met de 
herstelvordering die de herstelvorderende overheid per briefvan 7 juni 2011 bij het parket 
heeft ingediend, werd ingesteld voor de strafrechter op 10 oktober 2014, door de 
betekening van de rechtstreekse dagvaardtng aan de beklaagden en 



De strafvordering is op een ontvankelijke wijze ingesteld, gelet op de overschrijving 
van de dagvaarding in het hypotheekkantoor van het gebied waar het goed ligt en op 
het positieve advies van 6 mei 2011 van de Hoge Raad voor het Handhavlngsbeleid. 

Het hof is gevat om kennis te nemen van de herstelvordering. 

6. De strafrechter kan maar het herstel bevelen van de schade die aan de 
ruimtelijke ordening is toegebracht door de feiten waarvoor de strafvordering bij hem 
is ingesteld en die bewezen zijn lastens de beklaagde(n). 

Ongeacht de verjaring van de strafvordering, moet het hof dus nagaan of in deze de als 
stedenbouwkundig misdrijf omschreven feiten - die de grondslag van de 
herstelvordering vormen - bewezen zijn wat de drie beklaagden betreft. 

In 2006 is de beklaagde (die destijds nog de 
rechtsvorm van een commandttaire vennootschap op aandelen had en " 

' heette) eigenaar geworden van de in de telastlegging bedoelde 
hoeve. 

De beklaagden voeren aan dat er voordien altijd al verschillende gezinnen in de 
gebouwen, die samen die vierkantshoeve vormen, hebben gewoond en dat die 
opsplitsing in verschillende woongelegenheden al was voltrokken lang voordat de 
beklaagde eigenaar werd, zodat de handeling van het 
opsplitsen in verschillende woongelegenheden niet aan de beldaagden kan worden 
toegerekend. 

Dat verweer kan niet worden aangenomen. 

De beklaagden leggen een attest van de burgerlijke stand van de Stad voor met 
betrekking tot de inschrijvingen op het adres, waaruit wel blijkt dat er vanaf 24 
augustus 1953 twee gezinnen van elk zes personen afzonderlijk waren ingeschreven en 
dat er op 15 november 1955 nog een derde afzonderlijke inschrijving voor één persoon 
bijgekomen is. 

Die toenmalige bewoners hebben op verschillende tijdstippen de woning verlaten: 
van het eerste gezin uit 1953 is één zoon - met zijn echtgenote en dochter- er 
het langst blijven wonen, tot 8 apri l 1996. Een andere zoon van dat eerste 
gezin heeft er met zijn echtgenote en twee kinderen gewoond tot 28 augustus 
1985. 

9 

van het tweede gezin uit 1953 zijn de ouders er het langst blijven wonen, tot zij 
beiden in 1977 zijn overleden. 
de persoon die in 1955 afzonderlijk werd ingeschreven op het adres, is er 
blijven wonen tot 1976. 
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Uit het voorgelegde attest blijkt dus dat, toen in 2006 de beklaagde 
eigenaar werd, de hoeve al sedert tien jaar (vanaf 8 april1996) niet meer werd 

bewoond en dat ook in de periode van 1985 tot 1996 de hoeve door slechts één gezin werd 
bewoond. Er was met andere woorden al sedert 1985 geen sprake meer van een 
meergezinswoning of meerdere woongelegenheden in die hoeve. 

Het is pas door de handelingen van de beklaagden zelf dat de hoeve (opnieuw) als woning 
werd gebruik en in 2010 verder werd opgesplitst met een nieuwe woongelegenheid, die zij 
afzonderlijk verhuurden. 

Door dit te doen zonder de vereiste voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hebben 
de beklaagden de feiten van de enige telastlegging gepleegd. 

Zowel de 
beklaagden 

- die eigenaar van de hoeve is - als de 
·die beiden statutair zaakvoerder van de 

zijn - hebben rechtstreeks meegewerkt aan de uitvoering van deze feiten. 

7. De eerste rechter heeft overeenkomstig de vordering van de burgemeester van de 
Stad het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand - namelijk een 
eengezinswoning- bevolen. 

Krachtens het thans toepasselijke artikel6.3.1, § 1, VCRO (zoals vervangen bij decreet van 
25 april 2014, in werking getreden op 1 maart 2018) beveelt de strafrechter als 
herstelmaatregel : 

1 o 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 strijdtge gebruik. 

Het betalen van een meerwaarde is in deze niet kennelijk verenigbaar met een goede 
ruimtelijke ordening. 

Wel volstaat het kennelijk om de plaatseltjke ordening te herstellen dat bouw- of 
aanpassingswerken zouden worden uitgevoerd. 

De Stad Halle heeft op 3 juni 2016 aan de beklaagde een 
vergunning afgeleverd voor de regularisatie van de opsplitsingvan de bewuste hoeve in vijf 
woongelegenheden en de Stad heeft daarbij zelf de vergunningsaanvraag getoetst 
aan de goede ruimtelijke ordening van het gebied. 



Daarbij Is de Stad tot het besluit gekomen dat, mits naleving van de voorwaarden 
die in de vergunning zijn gesteld- in het bijzonder het verwijderen van verharding, het 
aanleggen van een groene ruimte vóór het wooncomplex en de opvang en het 
hergebruik van hemelwater -, de verbouwing en de inrichting van de hoeve tot 
wooncomplex geen nadelige gevolgen heeft voor de goede ruimtelijke ordening van 
het gebied. 

Het hof sluit zich hierbij aan en besluit dat de in de regularisatievergunning vermelde 
bouw- of aanpassingswerken kennelij k volstaan om de goede ruimtelijke ordening te 
herste llen. 

8. De regularisatievergunning Is aan de beklaagden afgeleverd op 3 juni 2016. 

De door de Stad 
2017 geconsigneerd. 

gevraagde waarborg van 10.000 euro is in twee schijven in juni 

Volgens het voorgelegde verslag van de door de beklaagde 
aangestelde architect van 16 juni 2019 (stuk 12), zouden de werken een aanvang 

hebben genomen en zouden de in de regularisatievergunning opgesomde werken
onder meer de aanpassingswerken aan de verhardingen, de aanplanting van de 
groenzones en de opvang van hemelwater- grotendeels uitgevoerd ziJn. 

Er is evenwel nog geen verantwoordelijke van de Stad ter plaatse geweest om de 
uitvoering van de werken te controleren en het is derhalve niet geheel duidelijk of de 
voorwaarden van de regularisatievergunning al dan niet reeds volledig zijn uitgevoerd. 

De beklaagden dienen overeenkomstig 6.3.6, § 1, VCROde burgemeester van de Stad 
-wanneer die de titel zal hebben laten betekenen met bevel tot uitvoeren- op 

de hoogte te brengen als zij de opgelegde herstelmaatregel vrijwillig hebben 
uitgevoerd, waarna een proces-verbaal van vaststelling kan worden opgemaakt. 

De laatste werken die in de planning zijn opgenomen, betreffen het inrichten als 
woongelegenheid van het deel van de hoeve dat thans als feestzaal wordt verhuurd; 
dit zou ingevolge de lopende boekingen van de feestzaal pas in juli 2022 kunnen 
worden verwezenlijkt, maar aangezien de regularisatievergunning geen bijzondere 
voorwaarden stelt in verband met dit gedeelte van de hoeve, is de t ermtjn voor die 
werken met relevant met betrekking tot de uitvoeringstermijn die aan de 
herstelmaatregelen wordt gekoppeld. 

Rekening houdend met de vooruitgang van de werken, de termijn waarover de 
beklaagden reeds konden beschikken en het belang van de goede ruimtelijke ordening, 
kan de uitvoeringstermijn worden vastgesteld op één jaar. 

11 
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Het hof legt op vordering van de Stad een dwangsom op, die het bepaalt op 500 euro 
per week vertraging, om de beklaagden aan te sporen het bevolen herstel stipt uit te 
voeren. 

9. De Stad eist een rechtsplegingsvergoeding voor elk van de beide aanleggen. 

Artikel 162bis Wetboek van Strafvordering beperkt de verhaalbaarheid van de 
rechtsplegingsvergoeding in strafzaken tot de verhoudingen tussen de beklaagde en de 
burgerrechtelijk aansprakelijke partij enerzijds en de burgerlijke partij anderzijds. 

De herstelmaatregel beoogt niet de vergoeding van schade aan particuliere belangen, maar 
strekt ertoe een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is 
ontstaan en waardoor het algemeen belang wordt geschaad. 

Het optreden voor het strafgerecht van een herstelvorderende overheid - in deze de Stad 
-,die een wettelijke of decretale opdracht in het algemeen belang uitoefent en geen 

particulier belang nastreeft, kan niet worden gelijk gesteld met het optreden van een 
burgerlijke partij in de zin van artikel162bis Wetboek van Strafvordering. 

BiJ afwezigheid van een wettelijke grondslag kan een beldaagde bijgevolg niet worden 
veroordeeld tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan een herstelvorderende 
overheid wiens vordering tegen die beklaagde door de strafrechter wordt ingewilligd (zie in 
die zin ook Cass. 23 april 2019, AR nr. P.18.0815.N). 

OM DEZE REDENEN, 
HET HOF, 

RECHTSPREKEND en NA TEGENSPRAAK; 

Gezien de wetsartikelen aangehaald in het bestreden vonnis alsook de artikelen : 

- 210 en 211 van het Wetboek van Strafvordering; 
- 24 en 25 van de Wet van 15 junl1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken; 
- 21 t/m 28 V.T. Strafvordering; 
- 33 Programmawet van 5 augustus 2003; 
- 84 Hypotheekwet; 

Verleent akte aan de burgemeester van de Stad van zijn tussenkomst ln de zaak als 
herstelvorderende overheid in naam van de gemeente; 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 



Op strafrechtelijk gebied. 

Doet het bestreden vonnis te niet en, opnieuw rechtsprekend; 

Stelt vast dat de strafvordering tegen de beklaagden 
vervallen is door verja ring; 

Laat de kosten van de strafvordering ten laste van de staat; 

Over de herstelvordering. 

Doet het bestreden vonnis te niet en, opnieuw rechtsprekend; 

Veroordeelt de beklaagden en de la 
tot het urtvoeren van de bouw- of aanpassingswerken vermeld in de 

door de Stad op 3 juni 2016 afgeleverde vergunning voor de regularisatie van de 
opsplitsing m vijf woongelegenheden van de hoeve gelegen aan de 

te en kadastraal gekend als 
meer bepaald : 

1 o volgende verhardingen te verwijderen (zie het bij de vergunning horende plan ): 

de steenslagverharding die als parking of circulatieruimte gebruikt wordt (enkel 
een verharde toegang via de binnenkoer tot de bestaande betonverharding 
achter de loods kan behouden blijven). De verharding wordt bijgevolg beperkt 
tot een breedte van circa vier meter naast de bestaande loods; 

de verharding in steenslag rechts van de hoeve; 

2° op de plaats van de verwijderde verharding zoals hierboven beschreven, een groene 
zone in te richten met bijvoorbeeld streekeigen beplanting, gazon, inheemse 
(fruit)bomen; 

3° voor de inrichting van t errassen, tuinpaden en pnvate tuinen een nieuwe 
stedenbouwkundige vergunning aan te vragen; 

4° om de uitvoering van 1°, 2° en 3° te waarborgen, voor de start der werken een 
waarborg te storten van 10.000 euro aan de dienst ruimtelijke ordening van de stad 

op de door deze d1enst vermelde rekening en met de vermelde referte; 

so te voldoen aan het advies van het agentschap Wegen en Verkeer, district van 8 
maart 2016 met ref. 

13 
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6° te voldoen aan de verordening hemelwater, namelijk een voldoende grote hemelwaterput 
(250001) en infiltratievoorziening (625001} te voorzien en het hemelwater te hergebruiken; 

r te voldoen aan het advies van het departement Landbouw en Visserij van 16 maart 2016 
met ref )m de verhardingen rondom de site te verwijderen, die niet meer 
functioneel z•jn voor de nieuwe functie (zie aanduiding op plan 

8° te voldoen aan het advies van het agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant van 29 
maart 2016 ref. waann wordt aangeraden de gevels af te werken met 
een dampopen verfsysteem; 

qo tP vnlrlnF>n "'::~n het advies van de brandweer van 19 april2016 met ref 

10° correct geplaatste rookmelders te voomen in de woonentltelten; 

dit binnen een termijn van één jaar en onder verbeurte van een dwangsom van 500 euro per 
week vertraging nadat het gegeven arrest In kracht van gewijsde zal zijn getreden; 

Beveelt dat de stedenbouwkundige inspecteur en de burgemeester van de Stad 
ambtshalve in de uitvoering van de bouw- of aanpassingswerken kunnen voorzien in de 
plaats en op kosten van de veroordeelde, wanneer ze niet binnen de vastgestelde termijn 
worden uitgevoerd; 

Beveelt dat deze eindbeslissing op de kant van de overgeschreven dagvaarding ingeschreven 
wordt op de wijze bepaald in artikel84 van de hypotheekwet op kosten van de beklaagden 

en 

*************** 

************** 

*************** 

******** 



Aldus gevonnist door: 

-de heer 
-de heer 
-de heer 

raadsheer, d.d. voorzitter, 
raadsheer, 
raadsheer, 

magistraten van de 15de kamer van het hof van beroep te Brussel die aan de 
beraadslaging hebben deelgenomen en het beraad hebben beëindigd, 

en uitgesproken (conform artikel 782 bis Ger. W.) door de voorzitter, c:nN:l.eéj G. De 
Coninck, in openbare terechtzitting van 27 januari 2020 waar aanwezig war~n : 

-de heer 
-de heer 
-de heer 
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raadsheer, d.d. voorzitter, 
su bstitu ut-procureur-generaal, 

griffier, 




