Processen-verbaal houdende vaststelling van misdrijven binnen
de 10 dagen opgemaakt door de gemeentelijke controleurs

Processen-verbaal houdende vaststelling van misdrijven binnen
de 10 dagen opgemaakt door de geWestelijke controleurs

Parket van Brussel
De Procureur des Konings beschikt over 45 dagen om de
strafrechtelijke actie voort te zetten of niet

De PdK beslist om een nadere informatie te
bevelen

De PdK beslist om de vermoedelijke
overtreder te vervolgen

De procedure voor de
administratieve boete wordt
opgeschort

De procedure voor de administratieve boete
is uitgesloten

De PdK beslist om de vermoedelijke overtreder niet te
vervolgen

De SA betekent aan het College van B&S zijn
voornemen om de procedure voor administratieve
boete in te stellen en vraagt oF hij binnen de 30
dagen een verzoeningspoging met overtreder
overweegt

Op basis van de
aanvullende informatie
besluit de PdK om de
vermoedelijke overtreder
niet te vervolgen

Het College van B&S
beslist om geen
verzoening met de
overtreder te pogen

Het College van B&S
beslist om een verzoening
met de overtreder te pogen

De procedure voor de
administratieve boetes
wordt opgeschort

Er wordt een akkoord bereikt
tussen het college van B&S
en de overtreder

Op basis van de
aanvullende informatie
besluit de PdK de
vermoedelijke overtreder
te vervolgen

De SA informeert de overtreder over de instelling van
de procedure voor de administratieve boete en hij
verzoekt hem om binnen 30 dagen zijn middelen ter
verdediging bekend te maken

De verzoeningsprocedure mislukt
De overtreder maakt
zijn
verdedigingsmiddelen
bekend en/of vraagt
om gehoord te
worden

De verzoening is succesvol
en de afgesproken werken
worden uitgevoerd

De overtreder maakt
zijn
verdedigingsmiddelen
niet bekend

Hoorzitting

Opstellen van een procesverbaal van stopzetting van
het misdrijf

Het college informeert de SA
die de procedure voor de
administratieve boete stopzet

De SA heeft geen besluit
genomen binnen de 3 maanden
na de verzending van het in art.
313/4, §3, lid 2, bedoelde
schrijven aan het college van
B&S

De SA kan naar gelang van de omstandigheden:
1.
een administratieve geldboete opleggen uit hoofde van het gepleegde misdrijf
2.
de uitspraak van zijn beslissing opschorten tot na het verstrijken van een termijn die hij zelf
vaststelt, om een einde te maken aan het misdrijf of om een volledig aanvraagdossier voor een
stedenbouwkundige vergunning in te dienen
3.
de uitspraak van zijn beslissing opschorten tot de termijnen verstrijken die de
stedenbouwkundige vergunning vermeldt voor het aanvatten en het voltooien van de vergunde
werken
4.
een administratieve geldboete opleggen met een onderscheid tussen het deel van het
boetebedrag dat betaald dient te worden en het deel van de boete dat slechts verschuldigd is als de
overtreder geen volledig einde maakt aan het misdrijf binnen een bepaalde termijn
5.
beslissen dat geen administratieve geldboete moet worden opgelegd omdat het misdrijf niet
rechtsgeldig is aangetoond of om uitzonderlijke, behoorlijk gemotiveerde redenen van de overtreder
6.
beslissen, indien gedurende de procedure een eind gemaakt werd aan de overtreding, om een
administratieve geldboete op te leggen, die rekening houdt met deze stopzetting van het misdrijf.

Het college van B&S kan
beslissen om de procedure voor
de administratieve boete in
behandeling te nemen

De SA verzoekt de overtreder om de boete geheel of gedeeltelijk te betalen binnen een termijn van 60
dagen en om het programma voor het conform maken (werken of SV) binnen een bepaalde termijn na
te leven. Hij betekent zijn beslissing binnen 10 dagen aan de overtreder en stuurt een kopie naar het
College van B&S

De persoon die wordt
veroordeeld tot de betaling van
een administratieve geldboete,
stelt hiertegen geen beroep in
binnen 30 dagen

De persoon die wordt veroordeeld
tot de betaling van een
administratieve geldboete, stelt
hiertegen beroep in binnen 30
dagen

Controle van naleving van
het programma voor het
conform maken (werken of
indienen van SV)

Uitgevoerde werken
met naleving van
het programma/ de
vergunning

Boete wordt
betaald

Boete wordt niet
betaald

De werken zijn niet
volledig uitgevoerd of het
programma/de
vergunning Wordt niet
nageleefd

Aanmaning tot
betaling binnen 30
dagen

Opstellen van een
proces-verbaal van
stopzetting van het
misdrijf

Opstellen van een
navolgend proces-verbaal
van instandhouding

De SA informeert
het college van B&S
van het einde van de
procedure

De SA legt een tweede gedeelte of de totaliteit
van de administratieve geldboete op en
bepaalt een termijn voor het conform maken

Geldboete
betaald en
toestand conform

Opschorting van de
procedure voor
administratieve boete

De geldboete
blijft onbetaald

Geldboete betaald
maar toestand
niet conform

Opstellen van
proces-verbaal van
instandhouding

Geldboete niet
betaald en
toestand niet
conform

Info tot BF die een
dwangbevel
uitvaardigt

Geldboete niet
betaald maar
toestand conform

Parket/SA
rechtsvordering of
een ambsthalve
uitvoering

Verzoek tot voortzetting/
rechtsvordering of een ambsthalve
uitvoering

