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In de zaak van het openbaar ministerie tegen: 

, geboren te op ., wonende te 
, van Belgische nationaliteit, RRI\ 

beklaagd van: 

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

afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van constructie zonder of in strijd met 
een geldige vergunning - felten vanaf 01 september 2009 tot en met 22 februari 2017 
buiten de gevallen bedoeld In de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, hetzij In strijd met de vergunning, hetz ij 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, buiten het geval bedoeld 
in artikel6.1.1.lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

In het pand gelegen te 
eigendom var 

maatschappelijke zetel te 

1 kadastraal gekend als 
ondernemingsnummer ., met 

meer bepaald de aanwezige uitbouw te hebben verbouwd en uitgebreid met ongeveer 30 
m2 op de perceelsgrenzen 

(art. 4.1.1., 3•, 6·, g• en 12•, 4.2.1., 1•, c), 4.2.2, 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1·, en 3 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening) 

op· 16 oktober 2014 (stuk 6) 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtsp leging. 

De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

De dagvaarding werd op 10 april 2019 ingeschreven op het kantoor rechtszekerheid te 
. Zij vermeldt de kadastrale omschrijving van het onroerend. goed dat het voorwerp is van 
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de tenlasteleggingen en ident ificeert de eigenaar ervan zoals voorgeschreven door de 
wetgeving inzake hypotheken. 

De dagvaarding werd ingeschreven in het gemeentelijk vergunningenregister {art. 6.2.1. 
VCRO) . 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 
Nederlandse taa l. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitt ing van 21 mei 
2019. 

Op 18 juni 2019 heeft deze kamer en rechtbank een vonnis uitgesproken en ze zaak enkel 
met betrekking tot de herstelvorder ing in voortzetting gesteld naar de terechtzitting van 17 
maart 2020. 

De zaak werd op de terechtzitting van 17 maart 2020 In zijn geheel voor de zetel in zijn 
huid ige samenstelling hernomen. 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 17 maart 2020 de vordering van het 
openbaar ministerie, uitgesproken door :, substituut-procureur des Konings. 

De beklaagde, alhoewel behoorlijk gedagvaard, is op de terechtzitting niet 
verschenen, noch iemand om haar te vertegenwoordigen. 

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden. 

STRAFRECHTELIJK 

Rechtspleging 

In een vonnis d.d. 18 juni 2019 van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling 
Gent werd bij verstek veroordeeld tot het betalen van een geldboete van 
350 euro voor het zonder vergunning verbouwen van de aanwezige uitbouw en de 
uitbreiding ervan met ongeveer 30 m2 op de perceelsgrenzen, te op 
16 oktober 2014. 

Wat betreft het stedenbouwkundig herstel, werd de zaak in voortzet t ing gesteld naar de 
openbare terechtzitting van 17 maart 2020 teneinde alsdan na te gaan of de onvergunde 
constructie werd afgebroken conform de omgevlngsvergunnlng verleend op 18 j anuari 
2019. 
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In navolging van het plaatsbezoek van 25 november 2019 door de omgevingsambtenaar van 
werd vastgesteld dat de constructie verwijderd werd. De betonplaat en de 

onderlaag waren tevens verwijderd zodat het reliëf hersteld werd en de 
waterdoorlaatbaarheid van het terrein geoptimaliseerd werd . De gat en in de muur parallel 
met de Langemunt werden opgevuld. 

Ook aan de voorwaarden opgelegd in de regulariserende omgevingsvergunningsaanvraag 
werd voldaan. 

Gelet op deze vaststelli ngen alsook gelet op het standpunt van het openbaar min isterie 
geformuleerd op de terechtzitting van 17 maart 2020 dat alles hersteld is, st elt de rechtbank 
vast dat de herstelvordering ingeleid bij het parket op 6 oktober 2018, zonder voorwerp is. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artike len: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 182, 184, 186, 189, 190 Wetboek van Strafvordering; 

de rechtbank, recht doende bij verstek, 

STRAFRECHTELIJ I( 

Verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 21 april 2020. 

Aanwezig: 

voorzitter 
substituut-procureur des Konings 
griffier. 




