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1. , geboren te
op en wonende te BOECKHOOT,

2> ; geboren te
op eri wonende te BOECKHOUT,

VERQAQfT VAN: te in de loop van augustus 1990:

hetzij door het misdrijf te hebben uitgevoerd of aan de 
uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door 
enige daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben ver- 
leend dat het misdrijf zdnder zijn bijstand niet had kunnen 
worden gepleegd, hetzij door giften, beloften, bedreigingen, 
'misbruik van gezag of van’ macht, misdadige kuiperijen of 
arglistigheden, het misdrijf rechtstreeks te hebben uitge- 
lokt;
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als eigenaars-uitvoerders, op het onroerend goed eelegen t«
gekadastreerd of geweest zijnde 

d eigendom van: . *
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2.

, geboren te
op en

. eeboren te

Strafreglsteir 
dd------_

op sameiiwonende te

een bergplaats in hout van 5ra op 6 m met een hoogte van 3m 
te hebben gebouwd, zonder voorafgaande sehriftelijke en 
uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester 
en schepenen, en vanaf 1.9.1990 tot minstens de datum der 
dagvaarding voormeld bouwwerk in stand te hebben gehouden.

PRO JUSTITIA
De correctionele Rechtbank van het arrondissement 
HASSELT, 13e kamer^ heeft het volgende vonnis

gedragen:

INZAKE: HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN:
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Overgeschreven te Hasselt, tweede hypofeheekkantoor op 26 
januari 1993, boek nr. 127 nr. 25 en ambtshalve ingeschre- 
ven. Ontvangen: 823,-fr. De.Bewaarder (get.) Collier E.

*******

Gezien de stukken van het rechtsgeding;
Gehoord in openbare Zitting:
- het Openbaar Ministerie in zijn samenvatting van de zaak 
en in zijn conclusien;

- beide beklaagden in hun gezegden en middeien van verdedi- 
ging, hun uitdrukkenden in het nederlands.

*******

De feiten lastens beide beklaagden gelegd zijn ten genoegen 
van reeht bewezen zoals in de dagvaarding omschreven, dit 
door de gegevens van het vooronderzoek en het onderzoek ter 
zitting;

Blijkens een schrijven van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap dd. 14 mei 1992 is de wederrechtelijk opgerichte 
konstruktie verwijderd. ' ... -- '

Bij de beoordeling der strafmaat houdt de Rechtbank rekening 
met het straffeloos gerechtelijk verleden van beide beklaag
den en het herstel van de plaats in zijn oorspronkelijke 
toestand.

Gezien de hiemavolgende artikelen door de Voorzitter ter 
zitting aangeduid:

Wetboek van rechtspleging in Strafzaken:. art. 190,194,
197. - . .
Wetboek van strafreeht: art. 38,40,65,
Art. 44-64-65 Wet van 29 maart 1962, gewijZigd door de wet 
van 22 december 197Q, art. 4,20 en 21.
Wet van 26 juni 1992, art. 162. - _
Art. 1 K.B. 29.7.1992.
Wet van 15 juni 1935, art. 2,14,31,32,34,35,36,37 en 41.
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derde en laatstje Mad

Verklaart beide beklaagden plichtig aan de feiten hen. ten 
laste gelegd; -

DIENVOLGENS veroordeelt beide beklaagden IEDER voor deze 
feiten tot een geldboete van VIJFTIG FRANK, gebraeht op 
VIJFDUIZEND FRANK, door verhoging met 990 decimen, subsidi- 
air een gevangenisstraf van TIEN DAGEN.

Verplicht beide beklaagden, bij toepassing van art. 28 en 29 
der wet van 1.8.1985 en art. 58 K.B. 18.12.1986 tot betaling 
van IEDER EEN BIJDRAGE van VIJF FRANK, gebraeht op VIJFHON- 
DERD FRANK, door verhoging met 990 decimen.,

Verwijst beide beklaagden IEDER tot de helft der kosten van 
de publieke vordering, deze kosten in huh geheel begroot 
zijnde op de son van 2.102,-fr., inbegrepen voor beide 
beklaagden een vergoeding van 500,-fr.

En aangezien het niet bewezen is dat de veroordeelden 
reeds een veroordeling hebben ondergaan tot een eriminele 
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 
maanden en men mag hopen dat zij zich aan dergelijke mis- 
drijven niet meer zullen schuldig maken, er toepassing mag 
gedaa,n van art. 8 par. 1 wet van 29 juni 1964;

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis wordt uitge- 
steld gedurende DRIE JAAR, voor wat betreft de hen opgelegde 
geldboete. . .

Aldus gevonnist in de openbare terechtzitting 
van de 13e kamer, de 9 MAART 1993. alwaar zetelden:

Meyr. I. VAN 0QPPE2OJLE, Rechter, enige Rechter, 
Dhr. K. HELSEN, Subst. Prokureur^de Konings en 
Dhr. L. BAREE, Griffier..- '-




