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J 
KOPIE 

Griffie Nr.: 
795 
Parket Nol: 
66.99.7-93 

CORRECTIONELE REOlTBANK m LEUVEN 

Openbare terechtzitting van: 14 mc:i 1993. 

In de zaak van het Openbaar Ministerie e11 vao: 

1723 Het VLAAMS GEWEST, Aclminislratîe voor Ruiln~lijke Ordening en Huisvesting, Be
stuur voor Ruimtelijke Ordening, met kantoren te 3000 Leuven, Blijde lnkomststraat, 105, 
burgerlijke partij op rechtstreekse dagvaarding, hebbende als raadsman meester 

1724 

advokaat te 

TEGEN: 

!, geboren le op , won(..-udc te 
, hebbende als raadsman meester , advokaat te 

Recblstrceks gedaagde bij geboekt exploot de dato 28.12.1992 van plv. gerechtsdeurwaar-
der :, met standplaats te ca waaruit leao af.geleid worc'lén: teneinde 
zich te boren veroordel~n om de plaat.s ~ 

., in baar voorwerp te herstellen. en bij gebreke hieraan te voldoen, een 
dwangsom te betalen van 3.000 fr. per dag vertraging in de: uitvoering van de herstelmaat
regel. na veroordeling op str.1fgcbicd uit hoofde van: 

Te • tus.11ca 6 november 1990 en 28 december 1992 overtreding van artikel 44 van 
de wet van 29 maart 1962, houdende Organisatie van de Ruimtelijke Ordening en de Ste-
dcbouw, zoals tot op 28.12.92 gewijzigd, namelijk door te aan 
een paud met de kadastr.ilc gegevens , wederrechtelijk bij-
gebouwen te hcbbea afgebroken, en bijgebouwen te hebben opga-icht over de volledige 
perceelsoppervlakte ea een bouwhoogte van 2 nivcous volJedig en de helft van een derde 
niveau, voor studentenhuisvesting. 

. Gezien de stukken van het omlcrtOC.k:. 
Gehoord de burgerlijke partij. 
Gehoord bct Openbaar Ministerie in zijn vordering. 
Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging. 
De Rechtbank beslissende op tegenspraak. 

Ove1Wegende dat de overtreding van art 44 van de wet van 29.3.1962 vaststaat 
door de vaststcllingeo en het ooder.lOCk Ier plaat,;e. 
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Dat aan stedebouwkundige voorschriften nu éénmaal streng de hand moet t 
houden worden om het leven in sociaal verband mogelijk en zelfs aangenaam te laten ver
lopen en zodat het behoort een geldboete op te leggen wals hierna vermits beklaagde mits 
enige aandacht en voorzorg de wederrechlelijke toestand had kunnen vermijden. 

OM DEZE REDENEN en roet toepassing van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet
boek; art. 38-40-44-65 van het Slmfwctboek; art. 44-64-65 wl!t 29.3.1962 gew. door art. 4-
20-21 wet 22.12.1970; art. 1385bis tot en met 1385quater van het Gerechtelijk Wet
boek;194-195 van het Wetboek van Strafvordering; 2-11-12-13-14-31-32-34-35-36-37-41 
wet 15 juni 1935 door mevrouw de voor,;Îlter aangeduid. 

DE RECHTBANK, 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van tweehonderd frank en tot de gerechtskosten. 

Veroordeelt beklaagde lot het hccstel van de plaats in haar vorige toestand binnen een ter
mijn van zes maand vanaf heden, dat alles op straffe van een dwangsom van 3.000 fr. per 
dag vertraging in de uitvoering van het herstel. 

Zegt voor recht dat indien beklaagde niet zelf tot herstel in de overige toestand overgaat, 
dat de huidige burgerlijke partij alsook de gemachtigde ambtenaar van het Bestuur van Ste
debouw van ambtswege in de uitvoering kan voorzien, en de van de afbraak voortkomende 
materialen en voorwerpen verkopen, vervoeren, opslaan ea/of vernietigen op een door hen 
gekozen plaats en beklaagde ertoe gehouden zal zijn alle uitvoeringskosten, verminderd 
met de opbrengst van de verkoop van de materialen en voorwerpen, te vergoeden op ver
toon va11 een staat, begroot en invorderbaar verklaard door de Beslagrechter; 

Begroot de gerechtskosten gemaakt door het Openbaar Ministerie op de som van 126 
frank. · 

Zegt voor recht dat, met toepassing van artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd 
door de wet van 26.6.1992, de voormelde geldboete zal verhoogd worden met 990 opde
ciemen per frank en gebracht worden op twintigduizend frank. 

Zegt voor recht dat, bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn de geldboete van 
tweehonderd frank zal vervangen worden door een vervangende gevangenisstraf van twee 
maand. 

En, gelt:t op de arL 28-29 wet 1.8.1985 en KB. 18.12.1986 en art. 1 wet 5 maart 1952 ge
wijzigd door de wel van 26.6.1992. 

Verplicht de beklaagde bovendien tot betaling van het bedrag van vijf frank dit bedrag van 
vijf frank met opdeciemen gebracht op vijfhonderd frank. 

Zegt voor recht dat, indien de beklaagde niet zelf tot het herstel van de plaats in de vorige 
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toestand overgaat binnen de gezegde termijn, de gevolmachtigde ambtenaar van het J 
stuur voor de Stc.debouw alsook de huidige burgerlijke partij van ambtswege in de uitvoe
ring t:IV'dn zal voorzien, en de van de af'br~k voortkomende materialen en voorwerpen ver
kopen. vecvoeren, opslaan en/of vernietigen op een door hen gekozen plaats en bcklangde 
ertoe gehouden zal zijn alle uitvoeringskosten, verminderd met de opbrengst van de ver
koop van de maleriidcn en voorwcrpet;, te vergoeden op vertoon van een staat, begroot co 
invorderbaar verklaard door d~ Beslagrechter. 

En. gelet op artikel 91 twctrl~ lid van het KB van 28 december 1950 roa]s gewijzigd door 
artikel 1 van het KB van 29 juli 1992. 

Legt aan de veroordeelde bovendien een vergouling van 500 frank op. 

Zegt voor recht dat melding van dit vonnis zal gemaakt wordeo in de rand vaa de over-
schrijving van de dagvaarding op het hypotheekkantoor van boek nr. 

ALDUS GEDAAN EN UITGESPROKEN in de openbare terechtzitting van de negende----· 
kamer op de hierboven aangeduide datum waar tegenwoordig waren: mevrouw 

Alleenzetelcnd Rechter, mevrouw ., Substituut-procureur des 
Konings; de heer 

(get) (get) 
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ea laatste blad 

Lasten en bevelen dat alle daartoe gevorderde gerechtsdeurwaarders dit / 
'=~ ten uitvoer zullen leggeo; 

Dat Onze Procuceurs-gencraal eo Onze Procurcu~ des Konings bij de rechtbanken van 

eerste aanleg daaraan de hand zullen houden en dat alle bevelhebbers en officieren van 

de openbare macht daartoe de sterke hand zullen bieden wanneer dit wettelijk van ben 

gevorderd wordt; 

Ten olijke waarvan dit ~~ 

gezegeld met het zegel van de rechtbank. 

Voor eensluidende uitgifte afgeleverd aan~. 

\...~ '-:.C::,0-. Ó..t. ~~ 
...... ' 

Doorhaling van 

Griffie Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Leunn 

Griffieres1t: fA(., 
················· bl;i X . ~(, 
Ontvangen : ....................... . 

. ············· .. ç-· ... . ... t . r ) 
Nr. : ......... Y ..... rf.i9 

Leuven de .j 1 DEC. \!393 , ,,,, 

De Griffier-dienstqoo~ 

Opstelrecht: 1.000 Fr " 
Geheven de ..... J'\~1.,,) 
~ .... ~1:.\Î~ ... 

Fr 
Fr 
Fr 

alinea, 

,. 

regels en 

V 
,-, 

.... . 

w 11, ' 1 

0:: ({•' . 

:-- . . . 

.. :-·~ ... .,, 

is ondertekend en 

woorden goedgckeucd. 

Leuven, de 2 1 DEC. i993 

De,G1"iffier-diensthoofd. · 

iQ.»..'=-~ o.(._ 2 1 DEC. 1993 

~ ~~~-~~~~~ ' 

TOTAL P . l.35 




