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Atschrift der mmuten berustend ter 
griff ie van de reehtbank van eerste 
aanleq te Antwerpen.
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dd.
1 8 -05-m

De Reehtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, 15”bit kamer,rechtdoende in correctionele zaken,heeft het 
volgende vonnis gewezen :
Not.nr F
in zake van HET OPENBAAR HINISTERIE bij wie zieh ter

terechtzitting heeft aangesloten als burgerlijke partij :
De GEMEENTE I, vertegenwoordigd door haar College van
Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuis, te ,
- hebbende als raadsman, Mr. A. MEEUSEN, advocaat;
- tegen beide beklaagden,

TEGEN :

1 .
ST'?. metaalbewerker 

geboren te 
wonende te Schoten, 
Belg

op

2.
telefoniste 
geboren te op
wonende te Schoten, 
Belgische

BETICHT VAN Te
data,

, op hiernaverraelde

de eerste :

A.. Op bevel van het openbaar gezag gelegde zegels opzettelijk 
verbroken te hebben, hij zelf er de bewaarder van zijnde :
1° op een niet nader te- bepalen datum tussen 5/4/1990 en 10/7/1990 
2° op 17/12/1990.



de eerste :
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Meermaals, op niet nader te bepalen data tussen 13/3/1990 en 
6/11/1990 en o.a. op 6/4/1990 en 12/4/1990.
Op het onroerend goed aldaar gelegen te en
gekadastreerd onder met een grootte van 875 m2
toebehorend a an ; geboren te op

en geboren te op
bij inbreuk op de wet van 29 maapt 1962 art.68§5 zoais 

gewijzigd door de wet van 22 december 1970 art. 24, door deze wet 
bedoelde werken of handelingen te hebben voortgezet in strijd 
met het bevel tot .staking, de bekrachtigingsbesLissing, of de 
beschikking van de Voorzitter verleend overeenkomstig de bepa- 
lingen van art.68§1tot4 van voormelde wet, in casu nl. in strijd 
met de bekrachtigingsbeslissing van de burgemeester der gemeente 

dd.

de eerste en de tweede :

Bij inbreuk op de arts.44,64,65 en 69 der wet van .29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke .ordening en van de 
stedebouw, gewijzigd bij de arts.4,20,21 en 25 der wet van 22 
december 1970, zonder voorafgaandelijke schriftelijke 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 onroerende soed 
gelegen te __ gekadastreerd als
met een globale oppervlakte van 875 m2 eigendom van

! geboren te op • en
geboren te op . . ___ d.e hiernavermelde

werken in art..44 omschreven, van 14/3/1990 tot 28/5/1991 te 
hebben instandgehouden, nl. een houten chalet.

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagyaarding. van 
beklaagden door de bewaarder der hypotheken 3° kantoor te 
Antwerpen, dd. 24 december 1992, boek 833 deel 5 (nr. 19.152),
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Gezien de stukken van het onderzoek;

Gehoord de burgerlijke partiJ in haar middelen en besluiten, 
ontwikkeld door Mr. K. VAN SCHOOR, advocaat, loco hr. A. MEEUSEN, 
advocaat;

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering;

Gehoord de beide beklaagden in hun middelen van verdediging, 
bijgestaan door hun raadsman, Mr. H. WAGEMANS, advocaat;

Overwegende dat de feiten der tenlasteleggingen A en B lastens 
eerste beklaagde en het feit G lastens beide beklaagden bewezen zijn;

Dat zulks genoegzaam blijkt uit de vaststellingen dd° 14.3.19.90, 
6.4.1990, 12.4.1990, 9.7.1990, 17.12.1990 en 3.8.1992;

Dat beklaagden vanaf de eerste vasts tell ingen van de bouw van 
de fundatie van de bungalow bevel kregen tot stopzetting van de 
werkzaamheden (stuk 1);

Dat eerste beklaagde bij zijn. verhoor dd° 29.3.1990 bekende 
zonder bouwvergunning in februari 1990 de fundatie in betonblokken 
gebouwd te hebben;

Dat beklaagden ondanks verhoren, aanmaningen en verzegelingen, 
onverstoord de werkzaamheden voortgezet hebben tot volledige 
afwerking van de bungalow, zoals vastgesteld op 3.8.1992 (stuk 
3.8.1992) en hierbij verzegelingen hebben verbroken;

Overwegende dat beklaagden aldus geenszins kunnen voorhouden 
dat zij in dwaling verkeerden omtrent de toelaatbaarheid hunner 
bouwac tivi tei ten;

Overwegende dat beklaagden verzoeken de zaak uit te stellen 
gelet op regularisatiemogelijkheden die door de gemeente , 
in het vooruitzicht zouden zijn gesteld;

Dat de feiten der tenlasteleggingen B en C evCnwel betrekking 
. hebben op een periode waarvoor er voor het bouwen en in stand 
houden geen vergunning voorhanden was;

Dat de Rechtbank voor de straftoemeting rekening houdt met de 
moedwilligheid die beklaagden a an de dag legden bij het plegen 
der feiten alsook met huh bianco strafregister;

Voorwat betreft de vordering van de burgerlijke partij GEMEENTE
. — __.

Overwegende dat de eis tot schadevergoeding gegrond is;

Overwegende dat de Rechtbank, bij het bewezen zijn van de feiten, 
gehouden is gevolg te geven aan de herstelvordering;
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| Overwegende dat in verband met het vorderen .van een dwangsom
i de Rechtbank rekening houdt met de door beklaagden

voorgelegde briefwisseling, waarbij mogelljke algemene 
regularisatie in het vooruitzicht wordt gesteld, dit 
desgevallend ook mogelijk zou kunnen gevolgd Worden door 
individuele bouwaanvragen en regularisatie;

Overwegende dat om deze redenen de Rechtbank de vordering 
tot het toekennen van een dwangsom afwijst; _________ -
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Aangezien de feiten A en B in hoofde van lste beklaagde
zich vermengen als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet;

Aangezien er verzaehtende omstandighedeh bestaan in hoofde van 
lste beklaagde, gelet op zijn bianco strafregister;

OH DEZE REDENEN :

DE RECHTBANK :

Gelet op de artikelen 162,194,195 185
van het wetboek van strafvordering, artikelen 1,3 en 7 van het strafwetboek,artikelen 
U,12,14,31,32,34,35,36,37 en 41 der wet van 15 jini 1935 en artikelen 28,29 wet van 
1 augusttB 1985,
artikelen 3 en 4 dsr wet van 17 april 1878, 
art. 1382
van het burgerlij< wetboek,artikelen 44 en 45 van het strafwetboek,

en bij toepassing van de artikelen en wetsartikelen als aangehaald in 
de tenlasteleggingen B en C, alsmede de artikelen 25,26,38,40,85, 
65,66,285,284

van het strafwetboek, *
RECHTDOENDE op tegenspraak,

VEROORDEELT

- de eerste beklaagde - hoofdens de vermengde feiten A en B 
tot een gevangenisstraf van EEN MAAND

- hoofdens de tenlastelegging G tot 
een geldboete van VIERHONDERD FRANK,

- de tweede beklaagde : hoofdens de tenlastelegging C tot een
geldboete van VIERHONDERD FRANK,

en veroordeelt hen ieder tot de helft van de kosten van het 
geding, hetzij in het totaal : 1.657 frank;

Verpliqht elke veroordeelde tot het betalen van een bijdrage van 
tgien frank, per cprrectionele hoofdstraf, - die bij toepassing 
van artikel 1 van de wet van 5.3.1952, gewijzigd door de wet van 
24.12.1993, vermeerderd is met 1490 deciemen per frank, zodat die 
bijdragen elk duizend vijfhonderd frank zulleh bedragen;

Legt elke veroordeelde bovendien de verplichting op, bij toepassing 
van artikel 91 van het K.B. van 28.12.1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzakeh, zoals gewijzigd door 
het K.B, van 23.12.1993. tot betaling van een vereoedine van
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Zegt dat bij toepassing van art. 1 der wet van 5 maart 1952,gewijzigd 
'door de wet van 22.12.1989
•ide geldboeten van elk 400 frank

vijf frank ------ —-------------------------

vermeerderd zijn met 790 decimes per frank,zodat die geldboeten 
elk 32.000 frank zullen bedragen;

fPflMl/' mTTTTTi

bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete n 
vervangen kunnen worden,bij gebreke van betaiing binnen de termijn 
vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, op DRIE MAAND ELK;
op________ —----—------------voor ----geidboctc—van--------—frank,
en_op-- --------- —----  voor---- geWboete—van----- ---frank-,

Aangezien de eerste
veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden 
heeft 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, de tenuityoerlegging van de gevangenisstraf

uitgesproken ten laste van
veroordeelde ,wordt uitgesteld voor een termijn van 
vanaf heden.

DRIE jaar

RECHTDOENDE OVER DE VORDERIWG VAN DE BURGER LI JKE PARTIJ s 
Aangezien deze vordering ontvankelijk is en gegrond als volgt,
OM DEZE REDENEN,
DE RECHTBANK,
Verklaart de vordering ontvankelijk en in de volgende mate gegrond, 
Veroordeelt beklaagden solidair om te betalen aan de burgerlijke 
partij , de som van EEN FRANK PROVISIONEEL, te vermeerderen met de 
gerechtelijke intresten en de kosten. _________________________ :__
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Beveelt dat de plaatsen in hun vroegere staat.zullen hersteld 
worden binner een termijn van een jaar te rekenen vanaf heden 
en dat de gemachtigde arabtenaar of het College van Burgemeester 
en Schepenen, ingeval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd 
van ambtswege in de uitvoering ervan kan worden voorzien;

Math tig t de gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester 
en Schepenen de van de herstelling van de plaats afkomende 
materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op te^ slaan 
en te vernietigen op een door haar.gekpzen plaats;

Zegt voor recht dat de veroordeelden in solidum gehouden zijn 
alle uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de 
verkoop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon 
van een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de 
beslagrechter;

De Rechtbank wijst de eis tot veroordeling tot het betalen 
van een dwangsom af als ongegrond;

Alles wat voorafgaat is, overeenkomstig de bepalingen van de 
wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 
in de Nederlandse taal geschied.

Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare terechtzitting 
op achttien mei negentienhonderd vierennegentig.

AANWEZIG :

J.P. Bruynseraede

C. Van Wambeke 
R. Janssens

Ondervoorzitter, voorzitter van 
de karaer, enig rechter 
Substituut-Procureur des Konings 
Griffier
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