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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

BEKLAAGDE(N): 

1. RRN 

2. 

geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

eerste beklaaE!de. verteE!enwoordiud door meester 
loco meester 

met maatschappelijke zetel gevestigd te 
KBO 

tweede beklaagde, vertegenwoordigd door meester 
naam en loco meester beiden advocaat te 

TENLASTELEGGING(EN) 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 
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advocaat te 
advocaat te 

in eigen 

optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
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 
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, bulten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 
namelijk 

op het peceel gelegen te 
als 

kadastraal gekend 
eigendom van geboren te 

op wonende te waarvan een gedeelte 
ingevolge een akte openbare verkoop van 26/11/1975 verleden door notaris te 
en een gedeelte ingevolge een akte EOT van 26/01/1999 verleden door notaris te 

meer parkeerplaatsen dan vergund waren bij beslissing van 19.02.2016 van het College van 
Burgemeester en Schepenen van en bijkomende verharde 
toegangen tot het gebouw te hebben aangelegd, verscheidene groenstroken tegen het 
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gebouw te hebben verhard, de voorziene groenstrook langs de rooilijn te hebben gereduceerd 
van de vergunde 5,5 m tot 65 cm, en een draadafsluiting te hebben geplaatst in strijd met de 
vergun nîng van 19.02.2016 van het College van Burgemeester en Schepenen van 

(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 Vla;:imse Codex 
Ruimtelijke Ordening, vanaf 23 februari 2017 strafbaar gesteld door 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; art. 5, 
1•, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, en vanaf 1 maart 
2018 strafbaar gesteld door door art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, aL 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. 
lid 1, 1°1 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 
april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

te tussen 21 april 2016 en 30 mei 2018 (luchtfoto winter 2017-
datum vaststellingen) 

door 

PROCEDURE 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De zaak werd op de terechtzitting van 17 januari 2023 in zijn geheel voor de zetel in zijn huidige 
samenstelling hernomen. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige 
partijen. 

BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

1. In toepassing van artikel 216bis van het Wetboek van Strafvorderlng werd op 8 december 
2022 een minnelijke schikking voorgesteld aan ten bedrage van 4.000 euro + 

gerechtskosten, in totaa l 4.149,55 euro en aan ten bed rage van 
6.000 euro + gerechtskosten1 in totaal 6.148,62 euro. Beklaagden hebben deze minnelijke 
schikkingen aanvaard. Het openbaar ministerie vordert dit voorstel van minnelijke schikking te 
willen bekrachtigen overeenkomstig artikel 216bis §2 van het Wetboek van Strafvordering. 

2. De rechtbank stelt vast dat de formele toepassingsvoorwaarden voor deze bekrachtiging zijn 
vervuld: 
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- De feiten komen In aanmerking om geen hoofdstraf van meer dan twee jaar correctionele 
gevangenisstraf of een voor de vennootschap overeenstem mende straf of een zwaardere straf, 
desgevallend met inbegrip van de verbeurdverklaring, te vorderen. 

- De feiten houden geen zware aantasting in van de lichamelijke Integriteit. De te last gelegde 
misdrijven, met name inbreuken op de VCRO, houden immers geen schending in van de 
lichamelijke integriteit. 

- De door de procureur voorgestelde geldsom bedraagt niet meer dan het maximum van de in 
de wet bepaalde geldboete, verhoogd met de opdeciemen, op de te last gelegde misdrijven. 

De geldsom staat bovendien In verhouding met de zwaarte van het misdrijf. De geldsommen 
staan in verhouding tot de ernst van de feiten en de persoonlijkheid van de daders. Het blijkt 
dat het openbaar ministerie rekening hield met het blanco strafverleden van beide 
beklaagden. 

- Beklaagden hebben de minnelijke schikking uit vrije wil en weloverwogen aanvaard. Dit blijkt 
uit de behandeling ter zitting van 17 januari 2023. 

Het artikel 216bis, § 4 Sv. bepaalt dat de eventueel aan een ander veroorzaakte schade geheel 
vergoed dient te zijn vooraleer de schikking kan worden voorgesteld. In casu heeft zich 
niemand burgerlijke partij gesteld of op een andere wijze te kennen gegeven schade te hebben 
geleden. Het herstel werd bovendien op 4 november 2022 vastgesteld. 

De rechtbank stelt vast dat het ter zake niet gaat om misdrijven als bedoeld in artikel 216bis, 

§ 6, Sv. 

3. De gerechtskosten zijn vervat in het bedrag van de minnelijke schikking en zullen op die 
wijze worden vereffend. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen : 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 182, 184, 185 §1, 189, 190, 216bis Wetboek van Strafvordering; 

alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis 
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De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien var 

Op strafgebied 

Ten aanzien van eerste beklaagde 
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BekrachtlRt de door de procureur voorgestelde minnelijke schikking aan eerste beklaagde 
ten bedrage van 4.149,55 euro. 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Bekrachtigt de door de procureur voorgestelde minnelijke schikking aan tweede beklaagde 
ten bedrage van 6.148,62 euro. 

Stelt vast dat de dagvaardingskosten werden vervat in de minnelijke schikking en aldus werden 
vereffend . 

Beveelt dat het dossier opnieuw wordt overgemaakt aan de procureur des Konings om de 
naleving van de minnelijke schikking na te gaan en desgevallend het verval van de 
strafvordering vast te stellen. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 21 februari 2023 door de 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar min isterie, 
met bijstand van griffier 




