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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

1) 

geboren te op 
wonende te 

van Belgische nationaliteit 

Alias geboren op 

geboren te op 
wonende te 

van Belgische nationaliteit 

beklaagd van: 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek, 

de eerste en de tweede 

A. 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 

medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te hebben 

dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden, 

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, 

op het perceel gelegen te 

geboren te op 

op 

(voorheen 

en van 

beiden wonende te 

kadastraal gekend als 

), eigendom van 

. geboren te 
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bouwwerken te hebben verricht zoals bepaald bij artikel 4.2.1.1° van de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening: 

het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie 

meer bepaald een meergezinswoning te hebben opgericht na verval van de vergunning 

te In de periode van 23.02.2014tot11.08.2014 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 6.1.1, al. 1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (VCRO). 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd overgeschreven op het kantoor Rechtszekerheid te (art. 

6.3.1.§6 VCRO). Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van hel onroerend goed dat het 

voorwerp is van de telastleggingen en identificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven 

door de wetgeving inzake hypotheken. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal. 

2. De beklaagden werden gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 4 

december 2018. 

Er werden conclusietermijnen bepaald en de behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de 

terechtzitting van 7 mei 2019. 

3. De rechtbank nam kennis van: 

- de herstelvordering van het college van burgemeester en schepenen van 

-de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door substituut-procureur des 

Konings 

-het verweer van de beklaagden, bijgestaan door meester advocaat te 

-het positief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de 

uitspraak van veroordeling. 
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STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

4. De beklaagden zijn eigenaar van een bouwperceel aan de te 

Op 21 oktober 2010 verleende de bestendige deputatie een stedenbouwkundige vergunning 

voor het slopen van een bestaande woning en stallen en het oprichten van 5 
meergezinswoningen. Eén blok en de ondergrondse garage werden gebouwd. 

Een buurman legde op 8 mei 2014 klacht neer omdat de werken aan de meergezinswoning 

nog steeds aan de gang waren, terwijl de beklaagden gemeld hadden dat de werken zouden 
aanvangen op 22 februari 2011 en de gebouwen dus uiterlijk 3 jaar later, op 22 februari 2014, 

winddicht dienden te zijn (artikel 4.6.2.VCRO). 

De beklaagden lieten via hun raadsman weten dat de werken later, rond 1 oktober 2012, 

aangevat werden. 

Volgens de stedenbouwkundige ambtenaar wordt echter de melding van de aanvang van de 

werken steeds als uitgangspunt genomen. 

De beklaagden hielden ook voor dat er na het verval van de vergunning geen werken meer 
werden uitgevoerd. 

Op 11 augustus 2014 werd een stakingsbevel gegeven dat op 18 augustus 2014 door de 

gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur werd bekrachtigd. 

Beoordeling 

5. Sinds 1 maart 2018 is het decreet van 25 april 2014 betreffende de handhaving van de 

omgevingsvergunning in werking. De VCRO werd grondig gewijzigd. 

De feiten zijn echter (nu). indien bewezen, onder artikel 6.2.1. VCRO strafbaar. 

6. De beklaagden worden vervolgd om een meergezinswoning te hebben opgericht na het 

verval van de stedenbouwkundige vergunning. 

Uit het dossier blijkt echter niet dat er na 22 februari 2014 nog bouwwerken werden 

uitgevoerd. 

De telastlegging is niet bewezen. 
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De beklaagden moeten worden ontslagen van rechtsvervolging. 

STEDENBOUWKUNDIG HERSTEL 

7. Gelet op de vrijspraak is de rechtbank niet bevoegd te oordelen over de herstelvordering. 

GERECHTSKOSTEN 

8. De kosten blijven ten laste van de Staat. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art.11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 

art. 1, 2, 3, 7, 38, 39, 40, 41, 66, 100 Strafwetboek; 

162.163.179.182.184.185.190.191 Wetboek strafvordering, alsook de overige wetsbepalingen 
aangehaald in huidig vonnis ; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Spreekt de eerste en tweede beklaagden vrij van het hen ten laste gelegde feit, vrij van kosten. 

Laat de proceskosten, voor zoveel als nodig tot op heden in het geheel begroot op 253,82 

euro, ten laste van de Belgische Staat.. 

Dit vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting van de 0 twaalfde kamer van de 
correctionele rechtbank Oost-Vlaanderèn, afdeling Oudenaarde op 18 juni 2019, bestaande 
uit , rechter en griffier, in aanwezigheid van eerste 
subsmuut-procureur oes Konings 
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