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VONNIS
i 4 -nr <1A F S C H R i F T van de minuten

r? nr • '[r
tsrt^ir.'r? ter gfiffie der Rechtbank '

c
dd. 24.4.1995

van c--j aarneg, zitting houdende , '

ie Antwerpen.

De Rechtbank van aerate aanleg van het gerechtelijk arrandissement 
Antwerpen, 25° kamer,rechtdoende in correctionele zaken.heeft het 
volgende vonnis gewezen : -
Not.nr F 2996/88 •
in zake van HET OPENBAAR HINISTERIE

002709 1.
chauffeur 
geboren te 
wonende te Schilde, 
Belg

op

2.
0( 2710 huisvrouw

geboren te » op
wonende te Schilde, 
Belgische

- oorspronkelijke beklaagden -

TEGEN:

1. HET OPENBAAR MINISTERIE

2. GEMEENTE
vertegenwoordlgd door haar College van Burgemeester
en Schepenen
Gemeentehuis,

- oorspronkelijk burgerlijke partij —

Gezien 1 en bij exploot* van
gerechtsdeurwaarder Alfred LIEBRECHT met standplaats te Antwerpen 
ddj. 16 februari 1995 verzet hebben aangetekend tegeri het vonnis 
nr. 115 beklaagde nrs. 164 en 165 tegen hen bij: verstek gewezen op' 
9 januari T995 door de 25° kamer van deze'Rechtbank eh.; betekend 
a an derden bij 'exploot van gerechtsdeurwaarder ’Roger .VANDENHENDE; 
met standplaats te Antwerpen dd. 3 februari 1995 en in'^perscori 
ontvangen op 6 februari 1995, ' 1 '' 7 ■ • ‘. ’•
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hoofdens de vermengde; feiten A en B tot elk een gevangenisstraf 
van ZES MAANDEN, en hoofdens feit C tot elk een geldboete: van
ZEVENHONDERD VIJ FTIG FRANK- ^ r‘r:-_ _y-%
en waarbij zij werd verpilcftt tot het betalen van een bijdrage van 
TIEN FRANK per hoofdstraf, %

de geldboeten en de bijdrage werden, bij toepassing van artikel 1 
der wet van 5 maart 1952, gewijzigd door de wet van 26 juni 1992 
voor wat betreft de boeten en gewijzigd door de wet van .24 
december 1993 voor wat betreft de bijdragen, respeetievelijk 
venneerderd met 990 decimes en 1990 declines, zodat die geldboeten 
elk VIJFENZEVENTIGDUIZEND FRANK en die bijdragen elk TWEEDUIZEND 
FRANK bedragen;

de vervangende gevangenisstraf voor de geldboete werd bepaald op 
DRIE (MAANDEN per boete;

de beklaagden werden verwezen in elk 1/2 van de kosten van het 
geding degroot op 7.31 1,- frank-jV.

er werd hen tevens een vergoeding opgelegd van DUIZEND FRANK 
ingevolge het K.B. van 23 december 1993;

het herstel werd bevolen van . de plaatsen door slopen van alle 
wederrechtelijke geplaatste constructies (chalet en loods), binnen 
een termijn van ZES MAANDEN te rekenen vanaf de datum waarop 
het vonnis kracht van gewijsde zal hebben gekregen, en dat de 
gemachtigde ambtenaar of :het College van Burgemeester en 
Schepenen, .ingeval het ^vonnis “ niet wordt- teh-*uitvoer: gelegd : 'van-~ ' 
ambtswege in de uitvoering ervan kan worden voorzien;

de gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester. en 
Schepenen werd geraachtigd, de van de hers telling van de plaats 
afkoraende materialen en voorwerpen te verkopen, te vervoeren, op 
te slaan en te vemietigen op een door haar gekozen plaats;

er werd voor recht gezegd dat de veroordeelden gehouden zij.n 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;

en dit onder verbeurte van een dwangsom van •TWEEDUIZEND (-2.000) 
frank per dag vertraging bij de herstelwerken;

de goederen ter plaatse in beslag genomen (stuk 14 i) werden 
verbeurd verklaard;

ZIJ WAREN BETICHT VAN :
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Hetzij door het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uit- 
voering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enlge 
daad-tot de uitvoering zodanlge hulp te" hebben verleend dat het 
wanbedrijf zonder hun bijstand niet hkd kunnen worden gepleegd 
(artikel 66 S.W.8.).

A. Op bevel van het openbaar gezag gelegde zegels opzettelljk 
verbroken te hebben
1. op niet nader te bepalen datum tussen 1.4.90 en 20.6.90
2. op niet nader te bepalen datum tussen 20.6.90 en 4.9.91
3. op niet nader te bepalen datum tussen 2.9.91 en 30.10.91

met een
il I

op
✓

B. Op het onroerende goed aldaar gelegen te 
en gekadastreerd onder 

grootte vah 1.663 m2 toebehorend aan
O'

en

• _ op
bij lnbreuk op de wet van 29 maart 1962 artikel 6855 zoals 
gewijzigd door de wet van 22 deceniber' 1970 artikel 24, door 
deze wet bedoelde werken of bandelingen te hebben voprtgezet 
in strijd met het bevel tot 'staking, .de bekrachtigingsbesl13- 

sing, of de beschikking van de Voorzitter, verleend overeen- 
komstig de bepalingen van artikel 68551 tot 4 van Voormelde 
wet, in casu namelijk In strijd met het bevel tot staking dd. 
19.8.88

1. meermaals op niet nader te bepalen data tussen 18.8.88 en
22.8.88

2. meeroaala op niet nader te bepalen data tussen 1.4.90 en 
20.6.90

3. meermaals op niet nader te bepalen data tussen 20.6.90 en
4.9.91

4. meermaals op niet nader te bepalen data tussen 2.9.91 en
30.10.91

5. meermaals op niet nader te bepalen data tussen 30.10.91 en 
7.5.92

C. 81J inbreuk op de arts.44,64,65 en 69 der wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimteltjke ordening en van. de stede- 
bouw, gewijzigd bij de arts. 4,20,21 en 25 der wet van 22 december 
1970,
zonder voorafgaande schriftelljke en ultdrukkelljke vergunning
van het college van burgemeester en schepenen,
als mede-eigehaarsdie de opstelling van een vaste of verplaats-
bare inrlchting hebben toegestaan of gedoogd en die tot de werken
opdracht hebben gegeven, ^
op het onroerende goed gelegen te
gekadastreerd als
met een globale oppervlakte vsh 1.663 m2 
eigendom van
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de hlernavermelde uerken In art.4V omschreven,
gedurende de hlernavermelde perlode te hebben lnstandgehouden,
1. van 19.8.88 tot 7.1:2.92 •

een stenen wooing (9m x 15a)

2. van 6.5.92 tot 7.12.92
een loods ( 6m x 1 Am) voorzlen van een zadeldak

I
3. van 3.9.91 tot 7.12.92

de ontbosslhg van een perceel van ca 3000 m2.

Gezlen het bewljs van overschrljving van de dagvaarding van 
beklaagde(n) door de bewearder der hypotheken 3de kantoor te 
Antwerpen, dd. 28 april 1994, *>oek 1358, deel 17, numraer 58861

M

Gelet op het tussenvonnis van heden van deze kamer, waarblj 
het verzet werd aanvaard. . „«% ••• •

DE RECHTBANK,
Rechtdoende door een nieuw vonnis.

'A • *

Gezien de stukken van het onderzoek.

Gehoord de burgerlijke partij ixii haar middelen en besluiten, 
ontwikkeld door Meester K. Van Schoor, advokaat, loco Meester 
A. Meeusen, advokaat.

Gehoord het Gpenbaar Ministerie In haar vorderlng.

Gehoord beklaagden in hun middelen van verdedlglng, bijgestaan 
door Meester L. De Deken, advokaat.

Overwegende dat de feiten zijn bewezen gebleven.

Dat de strafmaat van eerste beklaagde is aangepast aan de bij- 
zondere ernst der gepleegde feiten waarbij, na manifeste in- 
breuken op de stedebouwwetgevlng opzettelijk verd overgegaan 
tot zegelverbreking om verder werken, in strijd met een bevel 
tot stopzetting uit te voeren.

Dat de feiten gedurende een lange tljdspanne gepleegd werden 
niettegenstaande beklaagden van in den beginne en regelmatig 
op het onwetteiijke van hun handelen werden gewezen, zodat een 
strenge bestraffing zich opdringt.

Dat voor tweede beklaagde rekening wordt gehouden met haar 
gunstig strafrechtelijk verieden.
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DE RECHTBANK s

Gelet op de artikelen 162, 194, *95 ,187,180 -
van het wetboek van strafvordering, artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 
34, 35, 36, 37 en 41 der wet van .15 Junl 1935 en artikelen 28, 39 
der wet van 1 augustus 1985 en bij toepassing van de artikelen * 
venneld in de* tenlas tel egging en 3 en 6 - 
en de artikelen 44.45.25.26.38.39.40.65.66.42.43.284 -

van het strafwetboek,
de artikelen 3 en.4 W.17.4.1878, artikel 1382 BWB.

#

RECHTMEMDE op tegenspraak.

VEROORDEELT elke beklaagde tot een gevangenisstraf van ZES MAAN- 

DEN en -

tot een geldboete van ZEVENHONDERDVIJFTIG FRANK,

en elk tot 1/2e van de kosten van het>eerste vonnis zijnde 7.311 
frank, en elk tot 1/2e van deze vanhuidig verzet zijnde 5.980 frank, 
daarin begrepen de kosten van betekening van het vonnis bij verstek.

Verplicht elke veroordeelde tot het betalen van 
bijdrage van tien frank -

een

frantey
en tot een vergoedlng van 1.000 frank ingevolge art. 91 T.S., gew. 
K.B. 23.12.1993.
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Zegt dat bljtoepassing van art.1 der wet van 5 oaart 1952, gewij- 
zigd door de: wet van ' 26.6.1992 en - 24.12.1993, de
geidboete n vermeerderd zljn net 990 _ declines pep frank,
en de -......'"*T 5 ' ■
bljdrage nvenneerderd zijn oeti99o* declines per frank, zodat - 
die geldboeten elk 75‘.000 frank -

r- r

— M

' V

en die bljdrage n2.000-” frank elk- bedragenj
bepaalt de duur van de gevangenisstraf vaardoor de geldboetdn 
vervangen kunnenworden, blj gebreke van betallng binnen de ternijn 
verneld In artlkel 40 van het strafwetboek, 
op 3 maanden per boete.

Aangezlen tweede
veroordeelde vroeger geen enkele veroordellng tot een crlolnele 
straf of tot een hoofdgevangenlsstraf Van meer dan 12 oaanden 
heeft .opgelopen; dat In die omstaJ$igheden een genadeaaatregel van 
aard Is bo de verbetdrlng Van deze„ veroordeelde te doen verbopenj

•••-*' ** * • • ■ '■
Beveelt'dat blj toepassing en binnen de perken van artlkel 8 der 
wet van 29 Juni 1964, gewijzigd door artlkel 4 van de wet van 10 
februari 1994, de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en de 
geidboete -

ultgesproken ten laste van deze -
veroordeelde , vordt ultg-jsteld voor een tenaljn van DRIE Jaar 
vanaf beden.

Beveelt het herstel<‘ van de plaatsen door slopen van alle wederrechte-j 
lljk geplaat3te constructies ( chalet en loods ) -

AAHVEZIG

/n

Z- [■■ Alios wet voorafgaat—Isi—ov
15 Junl 1935 op het gebrulk der tplen in gerechtszaken, in de 
Nederlandse taal geschled.

Aldus gevonnist en ultgesproken yn openbare terechtzittlng op
negentienhonderd vljfennegentig.

R. Bernaerts

Doorhallng goedge

ondervoorzitter,
voorzitter van de kaoer, enige rechter
rechter,
rechter,
substltuut - procureur des konlngs 
griffler

van regels en woorden.

8LAD *5



Beveoli dot do plee.taon in hun vrocger'c-at-aot ^u-llen hersteM—wor^~ 
djn binnen een termijn van ZES MAANDEN te rekenen vanaf de datun 
waarop onderhavig vonnis kracht van sewijsde zal hebben gekregen, 
en dat de - • r;V "'
gemachtlgde anbtenaar of het College van Burge me ester en Schepenen, 
ingeval het vonnis hiet wordt ten ultvoer gelegd van arabtswege In de 
ultvoerlng ervan kan worden voorzien |

Maehtlgt de gemachtlgde ambtenaar of het College van Burgemeester en 
Schepenen de van de herstelllng van de plaats afkoaende aaterlalen 
en voorwerpen te verkopen.te vervoeren.op te slaan en te vernletigen 
op een door haar gekozen plaats |

Zegt voor recht dat de veroordeelde n gehouden
zljnalle ultvoerlngskosten,verolnderd met de opbrengst van de ver- 
koop der materlalen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechteri

en dit onder verbeurte van een dwangsom van TWEEDOIZEND ( 2.000 ) 
frank per dag vertraging blj de herstelwerken.

Verklaart VERBEURD de goederen ter plaatse in beslag genomen (stuk 
14 i ).

& junl-V
fbderlarxiae taal geochled. 

terechtzlttlng cp
vijfennegentir.

R. Bernaerts,

Doortallng

cndervccrzltter,vocrzltter van de kaner.cnlgs
rechter,
rechter,
subeUtait-ftxxww des Knlrgs, 
gfittiae
r^els en






