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De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, ..j�. kamer,rechtdoende in correctionele zaken,heeft het 
volgende vonnis gewezen : 

Not .nr • .'Y. J � �.J. I b 
in zake van HET OPENBAAR HINISTERIE 

t e g e n : 

l. 

2348 landbouwondernemer 
geboren te op 
wonende te 
BELG 

2349 
2. 
zonder beroep 
geboren te op 
wonende te 
BELGISCHE 

BETICHT VAN: te 
------------------------

Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan 
de uitvoering rechtstreeks te hebben meegewerkt,hetzij door enige 
daad tot de uitvoering zodanige hulp te hebben verleend dat de mis
daad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen worden 
gepleegd. 

Bij inbreuk op de art. 44, 64, 65 en 69 der wet van 29 maart • • • 
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1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw gewijzigd bij art. 41 20, 21 en 25 der wet van 22 
december 1970 zonder voorafgaande 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 onroerend qoed oeleaen te 
dastreerd als 

ge ka-

met een globale oppervlakte van 
614 m2, eiaendom van 

en geboren te op 

, geboren te 

hiernavermelde werken in art. 44 omschreven 

van l.l.1985 tot 25.4.1990 te hebben instandgehouden, 

, op 

, de 

1. een loods (18m x 7m x h. + 4 m) uit grijze snelbouwstenen en 
afgedekt met een zadeldak uit asbestcementgolfplaten 

2. een loods (20m x !Om x h.6 m) uit betonplaten, houten planken en 
metalen platen afgedekt met een hellend dak uit golfplaten. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de daavaardina van beklaag
de(n) door de Bewaarder der Hypotheken 
dd0 deel , nr. (nr. 
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door de wetten van 23 augustus 1919 en 
beschikking van de raadkamer dezer r 

maart 1956,alsmede de 
tbank dd. 

waarbij verzachtende omatandi eden werden· aangenomen voor de feiten 
waarop criminele straffen Jn gesteld en houdende verwijzing naar 
de correctionele recht van de 

Gezien de stukken van het onderzoek 

Gehoord de 
ontwikkeld 

middelen en besluiten, 

//l--114\tQlCaJtt.. ___ L_ _________________ _ 

\ 
Gehoord het openbaar ministerie in zijn vordering ; 

' 

Gehoord de beklaagden inHUN middelen 
van verdediging, bijgestaan door meester Jans 
advokaat; 

llt-MfltQ&i!-Mf=t-----&l**'Htl!Se--,....,Betle:i---i'eE�Mt-:te--eeE�lt&ftf'éo---
� 1--........ -...--��'"""'f...-_;.. ______________ �---��-----

---bewezen is Aangezien het 
plichtig gemaakt aan 
ten laste gelegd 

de feiten 
dat de beklaagdenzich hebben 

hen 

Beklaagden hielden twee bouwwerken in stand van grote afmetin�en 
waarvan zij zeer goed wisten dat deze zonder de nodi�e vergunningen 
werden gebouwd. Zij weigerden halstarrig deze af te breken. 

Het is dan ook gepast een geldboete op te leggen waarvan de 
grootte mee bepaald wordt door het financieel voordeel dat 
beklaagden uit de inbreuk hebben behaald. 
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� --AAaan�g�e���i4e�n�d�e�f�e�i�te�n:i-���--�--:-�--�----�-� 
zich vermengen als'ziJnde gepleegd eenzelfde strafbaar opzet; 

OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK : 

\ 
Gelet cp ei! artikelen 162,194,195 ----

Wl het \'et:lxiek vai straf'\IOrcBrirg, artikelen 1,3 en 7 vai het straf�tl:Xl!!l<,artil<elen 
11,12,14,31,32,34,35,36,37 en 41 ei!! vet vm 15 jt.ni. 1935 en artikelen 28,29 vet \1111 

1 a.qstls 1985, 
/f J...:al:i:Jlau.etl...:uill����.w-a������������-

'1µ&�;..J.u.:g;lt:.l.;i,JUeta:lek,.&l:tikeW\U.JQlUl:i..4)..�t2t..Jatratlaetb1:1i!14-���--

en bij taipassirg V8'\ ei! artikelen en wetsbepalingen zoals aangehaald in 

de voormelde tenlastenlegging, alsmede artikelen 38 40 66 

\l8'l het stratV.et.b::8<, d::m ei! voorzitter ter terechtzittirg � ; 

RECHtDOENDE op tegenspraak; 

VEROORDEELT 

� der beklaagden tot : 

- een geldboete van TWEEHONDERD FRANK; 

Ver plicht elke -- veroor deelde tot het betalen van 
bijdrage van VIJF FRANK 
en verwijst hen ieder tot 1/2 van 

encJtot de kosten van het geding belopende op 1 .068,-
7 t 

een 

frank. 
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Ze�t dat bij toepassing van art. l der wet van 5 maart 1952,gewijzigd 
door de wet vah 2 juli 1981 
de geldboeten van 200,- frank 

'MHHH� dji:;i met 590 decimes piei;i fnRI,, zoèat èie gelèsoote:i J,.; 

en de bijdrage n van vijf frank 

vermeerderd zijn met 790 decimes per frank, i�volge de wet van 
2? december 1989, zodat die geldboet� telkens 16. 000 ,- frank --

en die bijdrage n '.VIERHONDERD FRANK zullen bedragen; 
bepaalt de dwur van de gevangenisstraf waardoor de geldboeten 
vervangen kunnen worden, bij gebreke van betaling binnen de termijn 
vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, 
op twee maanden voor elke geldboete van 200,- frank, 
�A-'��--------�----------4��-----Q.G�ICO�e.--lJ.lilQ.....------.--.U:.liWl4 , 2( 

Aangezien 
veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling t een criminele 
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer an zes maanden 

opgelopen ;dat in die omstandigheden een g nademaatregel van 
aard is om de verbetering van deze veroordeelde te doen verhopen ; 

Beveelt dat bij toepassing en binnen de perken v 
wet van 29 juni 1964, de tenuitvoerlegging van e 

uitgesproken ten laste van 
veroordeelde ,wordt uitgesteld 
vanaf heden. 

8 der 

jaar 

Alles ,,.at voorafgaat is,ove·,..,..,,riLrr=tig re l:Epa.linp-1 rer 1...et vi:n 15 juni 1935 q:i J-et 
gt>ruik rer talen in ge à<a"l,in oo �rl<rdse taal g3S'.hled. 
Ald.s gevernist en uit rd<en in q:xrllare tereditzitti.rq q:i 

l"'e!p"ltierti::rd:!rd 

AANWEZIG 

mÈI'\/OOrzitter,voorzitter van re karer,nge rediter 
rechter, 
rechter, 
s.bstituut-pro:ureur CÈS kcnirgs, 
griffier 
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Beveelt dat de plaatsen in hun vroegere staat zullen hersteld worden 
binnen een termijn van f; MAANDEN te rekenen vanar heden en dat de 
gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester en Schepenen, 
ingeval het vonnis niet wordt ten uitvoer gelegd van ambtswege in de 
uitvoering ervan kan worden voorzien ; 

Machtigt de gemachtigde ambtenaar of het College van Burgemeester en 
Schepenen de van de herstelling van de plaats afkomende materialen 
en voorwerpen te verlcopen,te vervoeren,op te slaan en te vernietigen 
op een door haar gekozen plaats 1 

Zegt voor recht dat de veroordeelden -- gehouden 
zt)n alle uitvoeringskosten,verminderd met de opbrengst van de ver
koop der materialen en voorwerpen, te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslagrechter; 

Alles wat vcxratpat is,� de �  der wst vm 15 Jm11935 op bat 
gebNlk à:lr tal.Ell ia gerechtszakEll,ia de Nederlmdse taal geschied. 

Alàls ePVQll1st Ell ui� :in oped.)are terec:htzittirg op ----

EENENTWINTIG MAART OESSn� EENENNEGENTIG 

AARWBZIG 

I • MOYERSOEN 

L. DE MOT 
G. THYS 

=;ter,voorzitter van de kal1!r,� rec:b 

smtitwt-Pro::ureur des �. 
sr1ff'J,er 




