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BETICHT VAN : te

Hetzij door het wanbedrijf te hebben uitgevoerd oi’ aan de 
uitvoering reohtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige 
daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het. 
wanbedrij'f zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd.

BLAH

De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk ar.rondissement 
Antwerpen, 26° kamer,fechtdoende in correctionele zaken,heeft het 
volgende vonnis gewezen :

Not.nr lm 2814/93

in zake van HET OPENBAAR HINISTERIE
waarbij zich ter zitting heeft aangesloten als burgerlijke partij: 
DE GEMEENTE ,‘vertegenwoordigd door haar college van
Burgeraeester en Schepenen,.Gemeentehuis te ;
vertegenwoordigd door Mr.jC.Van Schoor loco Mr.A.Meeusen advokaat; 
-tegen beide beklaagden;
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Bij inbreuk op de artikelen 44, 64, 65 en 69 der wet van 29 niaart 
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw,. gewijzigd bij artikelen 4, 20, 21 en 25 der wet van 22 
december 1970, zonder voorafgaande schril'telijke en uitdrukkelijke 
vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen, als 
medeeigenaars die de opstelling van een vaste of verplaatsbare 
inrichting hebben toegestaan of gedoogd en die tot de werken 
opdracht hebben gegeven,
op het onroerend soed gelegen te ,
gekadastreerd als met. een globale oppervlakte van
793 m2 , eigendom van

0

en

0 i
de hiernavermelde werken in art. pmsonreven,
van-1V oktober-19.93 tot .14 juli-1994 ji^-hebben iristandgehouden,

een houten chalet die permanent bewoond wordt.

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van 
beklaagden door de bewaarder der Hypotheken 3° kantoor te 
Antwerpen, dd. 7 februari 1995, boek 1456, deel 23, nr. 1875.

Gezien de stukken van het onderzoek;

Gehoord de burgerlijke partij in haar vordering,ontwikkeld door 
Ml;. K..Van Schoor loco Mr.A.Meeusen advokaat;

Gehoord het openbaar ministerie in haar vordering;

Gehoord beklaagden in ;hun middelen van verdediglng,bijgestaan 
door Mr.Ch.Marynissen advokaat;

Overwegende dat beklaagden tussen datum van aankoop en datum van 
het verkrijgen van de bouwvergunning met voorwaarden over geen 
vergunning beschikten voor deze constructie;
Dat aldus deze straffeiten binnen de geinci.’imineerde periode bev/ezen 
zijn;

Overwegende dat in tegenstelling tot wat beklaagden menen ,zij niet 
hoofdens een onwettige gebruikswijzlging {Best.VI.Executieve 17.7.198 
vervolgd worden;

Gelet op de lange periode van in standhouden van deze iIlegale 
constructie wordt de hiernavermelde boete opgelegd;

Gezien het bianco strafreglster van beklaagden wordt de boete deels 
met uitstel uitgesproken;

Overwegende dat -met betrekking tot de herstelvordering dient 
opgemerkt dat de voorwaarden van de (regularisatie) vvergunning ; 
dd°14.3.1995 op geen ogenblik v/erden uitgevoerd of nageleefd: : 
de garage.,veranda en afdak werden niet "voorafgaandelijk u af^ebroker;
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en het pand werd - gelet op hun insohrijving - aangewend 
voor permanente bewoning;

Dat aldus de constructie zoals ze er de facto -staat, tot 
op het moment van de behandeling van de zaak, nog steeds 
niet vergund, is en de derhalve de gevraagde herstelvordering 
tot iherstel in de, vorige staat (st.3 - strafdossier),moet 
worden uitgesproken;.

Overwegende dat de burgerlijke partij ,Gemeente
in de zaak een eigen morele schade geleden heeft door deze
aantasting van het landschap;
zowel. het uitzicht van dit landschap aIs de naam en faam 
van de gemeente a terzake worden in het gedrang
gebracht door deze straffeiten;
Aldus is de burgerlijke partijstelling van de Gemeente 

ontvankelijk;

Overwegende dat er zoals hoger vermeld, er nog steeds geen 
rechtsgeldige vergunning is voor huidige constructie en 
zodoende deze vordering van de Gemeente ook gegrond
isf

Overwegende dat gelet op de manifestev^nwilT van beklaagd^n., 
de door de burgeriijke partij en het\openbaar mihisterie ) 
gevorderde dwangsotrv inzake dient' te. woMen ;uitKesprokea-r
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Zegt dat bij toepassing van- art. 1 der wet van 5 maart 1952,gewijziqd 
door de wet van 2^.. 12.1993
de geldboete n van 250fr.vermeerderd worden met 1490 decimes per frank

en de bijdrage n van tien frank.,

vermeerderd worden met 1990 decimes per frank ,zodat die geldboeten 
elk 37.500frank,

en die bi.jdrage n elk 2000,- FRANK zull.en ibedragen;
bepaaltde duur van de gevangenisstraf waardoor de .geldboeten 
vervangen kunnen worden,bij gebreke van betaling .binnen de termijn 
vermeld in artikel 40 van het strafwetboek,
OP
en op

twee maanden 
een maand

voor
voor elke

250,-geldboete* van.^J frank*
geldboete- van. frank,

zijnde de gedeelten der geldboeten van 250fr;die effectief worden 
gesteldji

Aangezien beide
veroordeelde n vroeger geen enkele veroordeli.ng tot een criminele
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dartwaalf maanden 

^ebben opgelopen ;dat in die omstandigheden een genademaatregel van! 
aard is om de verbetering van deze veroordeelde te doen verhopen ;

Beveelt dat bij toepassing en binnen; de perken van artikel 8 der
wet van 29 juni 1964, gewijzigd door art.A

van de wet van 10.2'. 1994,de tenuitvoerlegging van de geldboete,

uitgesproken ten laste van eerste en tweede ----- -----------
veroordeelde ,wordt uitgesteld voor een termijn van DRJE jaar
vanaf heden,doch uitgezonderd wat een geldboete van H0NDF.RD FRANK in 
hoofdens van beide veroordeelden betreft;
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RECflTDQENDE OP DE EIS VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ : DE GEMEENTE
Aangezien’de els van de .burgerlijke partij 
ontvankelijk is en gegrond en dient inge.wi.lligd

OH DEZE: REDENEN,

DE RECHTBANK, Veroordeelt beklaagden in solidum om aan de burgerlijke 
partij te betalen de som van EEN FRANK PROVISIONEEL hoofdens morele
schade,meer de gerechtelijke intresten en de kosten;
Beveelt aan veroordeelde de plaats in de vori-ge staat te herstellen 
binnen een termijn. van ZES MAANDEN,»ril,door bet slopen van de houten 
chalet,zoals aangehaald in de dagvaarding;
Bev-ee-l-t-aan -vereerdee-l-de—de nodigc bouv/weHten—of— aaopa33lng3vrgrken 
te latoa. uitvosren binnen een- te-rmi-j-n-ven-----------------—--------------- -------------

Machtigt van nu af voor alsdan de burgerlijke partij 
ambtswege te doen overgaan ;

daartoe van

Zegt dat de burgerlijke partij gerechtigd is de van de herstel- 
ling van de plaats afkonende materialen en voorwerpen te verkopen,te 
vervoeren,op te slaan en te vernietigen op een door haar gekozen 
,plaats;

Beveelt dat de veroordeeldengehouden zijn alls nodige uitvoerings- 
kosten,venninderd met de opbrengst van de verkoop der materialen en 
voorwerpenr-te vergoeden op vertoon van een staat,begroot en invor- 
derbaar- verklaard door de beslagrechter;

Beveelt dat de< in solidum veroordeelden zijn gehouden
te betalen dcooomoueffeen dwangsom van tweeduizend frank per dag 

vertraging bij niet-uitvoeren van de hersbblmaatregel binnen de gestel 
-z-ij-n d e-d e-meorw-a-ard e-d 4-©-ha4-goed-4oo n;
Zogt dat deze som za.l dlene-n betaald tf u^r'l ‘n In hiiiTH^n trnn dr ont- 
waTor_ t,ar» •nJT^rn'nrrrinl r rekening van de door de

er-v-an-Qpenbare-Werkerv beheerde- begrobing--;---------------------------------- —
termijn van zes maanden;
Veroordeelt in solidum 
burgerlijke partij gedaan ;

je

beklaagde n tot de kosten door de

Alles wat voorafgaat is,cvereenkaristig de bepalingpn der wet van 15 juni 1935 op het 
gebrulk der talen in gerechtszaken,in de Nederlandse taal geschied.

A1 ckis ©svconist en uitgcsproken in openl>an» tenxhtzlfcbing op 
twintig december negentieni-cndcrd vij fennegentig

AANWEZIG

Ch.Van Wambeke, r?,rechter, Vcorzitter van de toner,

Ch.MerUn,^ M.. Nuyts
A. Leppens

rA0ehfeer,Cj 
reehter,
substibJutr-PnDCui-'eur des Kcnir^s, 
griffier

Doorhallng euixl vein lo .n^els 3// ^ / O woorden.




