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VON N I S

A r b C H H ! FT van de mlnufan 1 nr. Ilf
be:;.' • f;,, odnie cier ReUvr.^ik • dd. - 9 -01-1995
vaaec.c-ie sarn-sg, zitting houdende
te Antwerpen.

De1 Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, 25° kamer,rechtdoende in correctionele zaken,heeft het 
volgende vonnis gewezen :
Not.nr F 2996/88
in zake van HET GPENBAAR MINISTER IE
bij wie zich ter zitting heeft aangesloten als burgerlijke partij, 
tegeh beklaagden :

de 3EMEE?fTE p, vertegenwoordigd 8o.or haar van 3irg«
saeester an •SsftVp.ea.M;

*• .y

tegen :

0(
1.

u

ul64 chauffeur 
geboren te 
wonende te Schilde, 
Belg- .

op

2.

s huisvrouw
geboren te * op
wonende te Schilde,
Belrische

beticht van : te i 

de eerste .en de tweede s

Hetzij door het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uit- 
voering rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige 
daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat het 
wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden gepleegd 
(artikel 66 S.W.B.).
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A. Op bevel van het openbaar gezag gelegde zegels opzettelijk 
verbroken te hebben
1. op niet nader te bepalen datura tusseri 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

B. 0p bet onroerende goed- aldaar gelegen te
... en gekadastreerd onder sectie met een

grciotte van 1.663 m2 toebehorend aan
op

en

op
bij inbreuk op de wet van 29 maart 1962 artikel 68§5 zoals 
gewijzigd door de wet van 22 december 1970 artikel 24, door 
deze wet bedoelde werken of handelingen te hebben voortgezet 
in strijd met het bevel tot staking, de bekrachtigingsbeslis- 
sing, of de beschikking van de Voorzitter, verleend overeen- 
komstig de bepalingen van artikel 68§§1 tot 4 van voormelde 
wet, in casu namelijk in strijd met het bevel tot staking dd. 
19.8.88

1. meermaals
22.8.88.

op niet nader te bepalen data tussen 18.8.88 en

2. meermaals
20.6.90

op niet nader te bepalen data tussen 1.4.90 en

3. meermaals
4.9.91

op niet nader te bepalen data tussen 20.6.90 en

4. meermaals
30.10.91

Op niet nader te bepalen data tussen 2.9.91 en

5. meermaals
7.5.92

op niet nader te bepalen data tussen 30.10.91 en

C. 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 stede- 
bouw, gewijzigd bij de arts.4,20,21 en 25 der wet vari 22 december 
1970,
zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen,
als raede-eigenaars die de opstelling van een vaste of verplaats- 
bare inrichting hebben toegestaan of gedoogd en die tot de werken 
opdracht hebben gegeven,
op het onroerende goea gelegen te •. s !
gekadastreerd als
met een globale oppervlakte van 1.663 m2 ’>•- 
eigendom van

op
de hiernavermelde werken in art.44 omschreven, 
gedurende de hiernavermelde periode te hebben instandgehouden, 

van 19.8.88 tot 7.12.92 
een stehen woning.(9m x 15m)

2. van 6.5.92 tot 7.12.92
een loods (6m x 14m) voorzien van een zadeldak

3. van 3.9.91 tot 7.12.92
de ontbossing van een perceel van ca 3000 m2.

V



y 7j '

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van 
beklaagde(n) door de bewaarder der hypotheken 3de kantoor te 
Antwerpen, dd. 28 april 1994, boek 1358, deel 17, numraer 5886;
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Cezien de artikelen 1,2 en J der/wet van 4 oktober 1867,gewijzigd 
door da wetten van 23 augu8tue/f919 eh 19 maart 1956,al8roede de 
beschikking van de raadkamer/dezer rechtbank dd.

waarbij verzachtende omat^ndigheden werden aangenoman voor de feiten 
waarop criminele atraff^n zijn geateld en houdende verwijzing naar 

- . de correctionele recbfbank van de
T|-bckloagde »

Cezien de atukken van het onderzoek ;
i i-Ceheord da-

Cehoord de burgerlijke partij in ’v*v middelen en besluiten,
ontwikkeld door meester _
advokaat, loco Meeater a. Moeason, advoknat.

Cehoord het openbaar ainiaterie in zijn vordering ;

van verdediging, bijgeataan door 
//] | advokaat;

tiddeleo

Aangezien .------
niet verschijn

beklaagde* 1 ,hoewel regelmatig gedagvaardf

iangezicn-hefc 
plichtig gemaakt aan 
ten l88te gelegd ;
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Overw.egenae aat te op 19- augustus 1.983 were
vasxge.stela dat • oeklaagaen op nun- eigerneem gelegem.

. een chalet en een 1oods opr "icriuen en 
overgingen pi ontoossmg van nei- lerrein.

Dat ;:e:e werken wercen u>tgevcera zoncer aat oe»\laagaen 
een yocrafgaahde erv schnfteiijk vergunnmg pe^waaieri.

Dat ce wecerrecntel i jKe ccntructies weraen cpgericht in 
een getnea waarvoor enkel een regular *. satleplan is 
goeageKeuro doch uit ae gegevens van net strafounael de 
door ceKlaagcen opgericnte construcxies nooit vqor 
regular i satie in ^anmerkmg'Kunnen komen aaar zi j met 
vo 1 coer- aan ae opgelegae vcorwaarcen. ( stuki-.er, j en 5;
Dat bij de eerste vaststel1 mg da 19 augustus n9S3 een 
rr.or.de ring oeve i tot stopzettmg- der werken tchaleti werd 
oe.volen , oekrachtigc aoor pe^ ‘ burgemeester*• aoe.h 
teklaacden zicn hieraan totaal nVet s.tooraen doch'verder 
cingen met ae afwerking van de chalet en opr'icr ten . van 
een locais. Dat op o’, mei 19:^2 ppnieuw'; een Deve-; tct 
staking oer we.rkea wera afgeleverc Dekracntigo door ae 
3urgemeester . (sxuk 14c ) *• • ' V '•* » .• «

Overwegende cat co 21 September 1933, naaat . wera 
vest.gesxeld aat ceKlaagden ondank's net stoozett i ngsbevel 
vercer werken uitvoerden de chalet verzege1 a werd istuk 
4). Dat oeklaagaen aeze zegels verpraKen zoaat cp 27 
jum 1990 en 3 sepxemoer 91 opmeuw aienae over te gaan 
tot verzegeling aewelke voor een derde maal verorcken 
werc«* zoals blijkt uit ce vaststel ling van 12 nevemoer 
1391 (stuk 12a)

Dat alscan -wera vastgestela aat beklaagden samen met nun 
gezin de aoor hen wederrechteTijk oogetrokken woning 
effectief betrokker..

Dat ae feiten der ter.iaste 1 egg i ng bewezen zijn er. ae 
feiter. A en B zich vermencen als zijnee gepieegc met 
eenzeifae strafoaar opzet zodat zij met een enrele straf 
cienen bexeugela te werder, met name de zt/aarsts.

Overwegende dat de strafmaat is aangeoast aan ae 
oijzondere ernst aer geoleegde feiten waa^aij . rva 
manifeste mbreuker. op ae steaebouwwetgeving cpzettelijk 
werd cvergegaan tot zegeTverbreking cm veraer werken ,in 
sxrijd met een bevel tot -stcpzexting uit te voeren.

Dat de feiten gedurenae een lange tijaspanne gepleegd 
wercen mettegensxaanae oeklaagaen van in aen oegmne en 
regelmaxig op ,:het onwetxe.1 ijke van hun hande'len werden 
gewezen, zodat een strenge besxraffing zich opcringt.
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Zegt dat blj toepassing van art.1 der wet van 5 maart 1952, gewij- 
zlgd door de wet van 25.5.::))2 m - 24.12.1993, de*
geldboete l vermeerderd slj i met 930 declines per frank, 
en de -
bijdrage nvermeerderd oeti990 * declines per frank, 2odat -
die geldboete n 75.:):).) ■v.-vu -

en die bijdrage*i2.00(3- frank bedragen;
bepaalt de duur van de gevangenlsstraf waardoor de geldboete 
vervangen^^®1'' vorden, bij gebreke van betaling blnnen de teraijn 
veraeld in artikel 40 van het strafwetboek,
op 3 maanden per boete.

—Aangcelen------------ ------------------
veroordeelde vroeger geen enkele vdroordeling tot een crlralnele 
straf of tot een hoofdgevangenisslraf van meer dan 12 maanden 

opgelopen; dat in die omstagoigheden een genadenaatregel van 
aard is om de verbeterlng van dept veroordeelde te doen verbopenj

Beveelt dat bij toepassing en/binnen de perken van artikel 8 der 
wet van 29 Junl 1964,. gevyfzlgd, door artikel 4 van de wet van 10 
februari 1994, de tenuityCerlerglng van de

uitgesproken ten laste van
veroordeelde Ifyrfordt uitg^steld voor een tenaljn van 

-»ana<Lheden.—

Beveelt het herstel van de plaatsen door slopen van alle wederrechte- 
lijk geplaatste constructies ( chalet en loods ) -

- Alles wet-voor
15 Junl 1935 op het gebruik $dr talen In gerechtszaken, In de 
Nederlandse taal geschled.

Aldus gevonnlst en uitgespro/en In openbare terechtzlttlng op
negentlenbonderd vijfennegentip.

AAKVEZIC

R. Bernaerts 

Doorhallng gc ;ekeurd van regels en voorden.

R/ Bernaerts

voorzltter van de kamer, enlge rechter
rechter,
rechter,
substltuut - procureur des konlngs 
grlffier
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B^veolt dat (te -olaatgOT In ftun-vroggera staat y-u-llen terste&d wor- 
■dia- binnen een termijrv van ZES MAANDEN . te rekenen vanaf de datum 
waarop onderhavig vonnis kracht van gewijsde zal hebben gekregen, 
en dat de -
gemachtigde anbtenaar of het College van Burgeraeester en Schepenen, 
ingeval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd van arabtswcge in de 
uitvoerlng ervan kan worden voorzlen ;

Machtlgt de gemachtigde arabtenaar of het College van Burgeraeester en 
Schepenen de van de herstelllng van de plaats afkomende material en 
en voorwerpen te verkopen.te vervoeren.op te alaan en te vernietigen 
op een door haar gekozen plaats |

Zegt voor recht dat de veroordeelden gehouden
zijn alle uitvoerlngskosten,venalnderd net de opbrengst van de ver- 
koop der material en en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechteri

en dit onder verbeurte van een .dwangsom van TWEEDUIZEND ( 2.OCX). ) 
frank per dag vertraging bij de herstelwerken.

Verklaart VERBEURD de goederen ter plaatse in beslag genomen ( stuk 
1A i ).
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