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De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 4° kamer, 
rechtsprekend in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis s

In zake van het Openbaar Minlsterle

tegen i
, geboren te ,

en y echtgenoot van
I wonende te j

van

Verdaoht van te , zelfd© kanton, tussen 1 april 1987» zonder 
onderbreking van meer dan 3 jaar.

In overtreding met art. 64 lid 1 van de wet van 29-3.1962, gew. door 
art. 20 der Wet van 22.12.1970, zonder voorafgaandelijke, echrifte- 
lijke en uitdrukkelijke vergunning van het College van Burgemeester 
en Schepenen, zoals vereist bij artikel 44/1 van voormelde wet door 
het uitvoeren of het instandhouden van werken of hoe dan 00k op een 
onroerend goed, zijnde een perceel grond gelegen te

, groot 1 ha 23 a, 60 ca ingeschreven op het kadaster te onder
, plaate gekend zijnde als (

), eigendom van , voornoemd en zijn echtgenote
, , geboren te

van en
, wonende te , , inbreuk te hebben gemaakt op

de voorechriften der bijzondere plannen van aanleg, op de bepalingen 
van titel II of op die van de verordeningen vastgesteld ter uitvoe- 
rlng van het 1° hoofdetuk van titel IV van gemelde Wet van. 20.3*19^2, 
zoals gevijzigd door deze van 22.12.1970, namelijk door een open 
loods te hebben gebouwd.

Gezien de overs chrijving van de dagvaarding ter hypotheekkantoor 
te Mechelen dd. 17 September 1967 boek 10,250 nr. 14;
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9 Overwcgcnde- <tofe-

Aangezien de • beklaagde in
vermeld In art. 8-1 van de wet van

A\

dat een veroordeling met uitstel zeals hlema bepaald een voldoendewrerartmwinfl ail

3e voorwaarden verke 
29 Juni 196A ; dat men mag vennoeden

Gelet op de processtukken ;
Qikt op de heachikking van de paadkai
verzachtende onstandigbeden warden 
crlminele straffen zijn geateld en 
de beklaagde naar de correction©:

Gehoord de verklarlngen van de get;lge 
(, Gahoord--de-burgerlljko partij----if

n> 4d. waorblj-
aangenomen voor de felten waarop

e rechtbank ward verwezen

Gehoord het Openbaar Minis terle in zijn vordering 5
Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging

-beki gedagraai-d t nlet~-

Overwegende dat de feiten der teniaetelegging laetens beklaagde 
bewezen zijn en zich vermengen ale gevolg aan eenzelfde opzet;

Overwegende dat beklaagde over een bianco etrafregiater beechiktj 
Dat gelet op de aard van de feiten een veroordeling tot een geldboete 
een voldoende waarechuwing voor de toekomst zal betekenen?



I

-van-hefc-frrlh-van- \ ■ decenberH9¥fr
- 162,194,195 ,i5S¥32V van het Wetboek van Strafvordering ,
- 40 • van het Strafwetboek ;
• 28 ea 29 vtl 1.6.1989 hmidnio flttftXi on udm ttpelkmi
• 5» W. 18.12.19M
- 44, 64f 65 vet van 29 maart 1962 gevijzigd door art. 20 vet van 

22 december 1970s

3^ h

OH DCZE REDENEN,

DE RECHTBANK,

Gelet op artlkelen :

door de voorzitter ter terechtzittlng aangewezen ; 

Rechtsprekend op tegenspraak

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van honderd frank

-ft

ea tot de kosten van de atrafvordering belopende
tot heden 1.615,- frank ;

geldboet&g^van 100 P 
—*** *>iaen ei

bedraagt;

Zegt dat doze
vermeerderd vordt met deciemen en aldua 6.000 P

Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor <*eze geldboete 
zal vervangen worden , bij gebreke van betaling
binnen de termljn vermeld In artikel 40 van het Strafwetboek, op 
een maand;

wat -betreft

Veroordeelt beklaagde bovendiea tot betaling m
eea be drag van vljl freak bij vijae van bljdrage tot 

de financiering van bet bljoaadev Fonda tot kelp nan de alaeht* 
offers van opscttelljke gevelddaden.
Segt dat dit be drag vmeordard vordt net 990 deeleaen
on aldu >X> F bedraagt;
Beveelt op vraag van de gemachtigde ambtenaar of van het College 
van Burgemoe8ter en Schepenen do plaats in de vorige staat te her- 
stellen door het slopen van de looda binnen de teraijn van een Jaar 
na het in kracht van gevijsde gaan van huidig vonnis en beveelt dat 
vanneer de plaats niet vordt hereteld in de vorige staat binnen 
gezegde termijn, de bevoegde ambtenaar en het.College van Burge- 
meester en Schepenen knnnen voorzien in de uitvoering ervan.
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Aldus uitgesproken in open bare terechtzitting op 15 oktober 1987 •

Aanwezig :

- L. Van hoogenbemt
de kaaer ; 

5

f enige rechter, voorzitter van

• Van Hoeylandt 
- L. Franckx

substituut-procureur des Konings ; 
griffier.

( de doorhaling van A) regels en J woorden wordt goedgekeurd )

L. Van hoogenbemt.

....... ........*1...

I,

£
1




