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AF S H 1 FT · van  de mfn:u1en berustend ter gJifü� der Rechtbank \fan aanieg., z�ttfrig ho·iJdende 
r!'lr� 

Kennisgeving aan cte 
t>eheersdlenst •1:7 �� · • =t 

Kruispuntban:< C." :'-:ï!ngen 

op ••• �l.6.JfB .. ZfJJl .•.•••••.• " •••• 
volgnr.: .�.-� •••••.•••••••• -

VONNIS 

datum: 27.01.2014 

De Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antw� kamer 1 C, rechtdoende in correctionele zaken, heeft het vol
gende vonnis uitgesproken: 

Notitie nummer: AN66.99.415-11 

in :zake van HET OPENBAAR MINISTERIE: 
en waarbij zich heeft aangesloten als burgerlijke partij: 

000824 1. 
wonende te· 

bij akte verleden door onderzoeksrechter JANSSENS Raf te Antwerpen, op 31 
mei 2011, het onderzoek geopend zijnde ingevolge deze aanstelling als burger
lijke partij; 

en waarbij zich heeft aangesloten ·als burgerlijke partij ter zitting van 
23 december 2013 : 

UU0825 2. 
ondememingsnummer · 
identificatienummer 
met maatschappelijke zetel te · 

• beiden ter zitting respectievelijk bijgestaan en vertegenwoordigd door 
meester D. Vandenbulcke, advocaat bij de balie te Brussel. kantoorhoudende 
te 3090 Overijse, Brusselsesteenweg 506; 

- zich beiden stellende tegen beide beklaagden; 
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TEGEN: 

0008.26 
1 
Beheerder 
Geboren te. 
Wonende.te 
Belg 

2 

vonnis nr. 

Op .. 
l __ _ 

Met1maatscháppeUjke zetel ·te 

Meto�dememlngsnummer 

BETICHT'VAN: 

De eerste en de tweede 

DP.. 

�etzij ooor de :m.i���· .Qf. 't1�f �n�.fijf te 'hebbe'n :uitgéV�td' ·.of .ään· .dé. 
U.itvoeting .rechtStreeks· te hebben :meégewerkt, hetzij ·door�·enige daa.ä· tot de 
Uitv.oèring ·zodanige hulp· te :het?f>en. yer.l�n� .dät. qe. JTI� ·Cf .he� w_a0,Ï.1e_d_{ijf! 
zQnder �ij�1bij$_�nsj nJeJ:na�t:ku.n.neo wo�n gepleegd; 

op t:let: j:>erceel te· 
ge����.r�.1al.$. 
vlakte:�an ., . 

:èigenÇom van de veonootsehap 

) 
geboren op. 

geboren op 

:aJd•a:r :9elj!gen'. 
.met ·een. (globatef·o,;Pef.• 

:: ·met oildernerilingsriummer: 
mei' ondeme!'Tlingsnummer 

geboren · op. 
1· en·' 

ingevolge akte verle.d$n door dhr. ,notaris: te 1 en dhr. 
notariS te .• ontvangen op registratiekantoor op 23 

augustus 2004; 

in niimtelijk: kwetsbaar gebied, met· name in bosgebied 

A •. Bij inbreuk op artikel 146, ·1 • van het D.eëreet. van· �8 me;: 1999 houdende de 
organisatte van de. ruimteJijke ordening. • 

als eigenaar te hebben· t�gestaan of aanvaard dat hiernavermelde 
.handeling, zoals bepaald bij artikel ·99, §1, 2·, met .�me. on�n i_n de zin 
van 'het bos.decreet ·van 13 juni 1990 van aUe met bomen begroëide opper
vlakten bedoeld in artikel 3, :§ l en § ·2 van dat decreet, hetzij:.zonder vooraf· 
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gaande stedenbouWkundlge vergunning, hetz.fl in stri� met de vergunning, 
hetzij na verval, vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning; 
hetzij in geval van schorsing van de vergunning, 

namelijk: 

1. Van 1 pi 2006 tot eo· metal mei 2006: d§ verjaring der strafvordering· 
terzake de tenlastelegging recbtsg.eldig g,estuit zjjOde.goor daden. van 
QDQftrzOek of vervolging. nàmelijk de alste van aanstelling als burgèr
Jijk@ parti(· dd. 31 mè; 2011': 

de ontbossing van 1840 m2 bos in :strijd met de stederibouwkundige 
vergunning van 23 augustus 2005 te hef:!ben ui.tgevoer.�. 

ll. :van 1 juni 20Q§: tot en met 13 januad 2QOZ.: cle verjarjng der strafvor
dering terzake de mn!@stelegg!ng rechtsgeldig gestuit zijnde cloor 
daden van onderzoek of vervolgjng. namelijk de akte .van aanste!l!pg 
als burgerlüke partij dd. 31 !Jlei 2011: 

de ontboss�ng van· 1'840 m2 bos in strijd met de sted.enbouwkundige 
vergunning van 23 aügustuS 2005 ·te hebben lnstandgehouden, 

De feiten thans ·s.trafbaar zijnde ·ing$Volge c1e· artikelen 4�2.1.2·, 6.1 �1.1' en 
6.1.1.a··van de Vlaamse Codex .RuimteUjke Ordening; 

B� Van 4 mei 20.10 tot 27 !Uli 2011,. 

l?!i lnt,:>reuk op artlker 6. t .1.1 • eo 6;1..1.3" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. als eigenaar te hebben toegestaan of. aanvaard da.t- hiemaver-· 
melde hande!l11g •. zoals bepaald bij artikel 4.2.1.2� (een ontbossing ?.981S 
vermefçj in. art. 4.1s· van hefbosdecreet van 13 juni 1990· van· een met 
bqmen. begroeide oppervlakte bedoeld in ar.tikel 3 §.§ 1-2 van"dat deer.eet), 
hetzij zonder ·voorafgaande stedenbouwkundige vergu.nning, t:tetz'1 in str!jd 
met de vergunning,. hetzij na vervat, vernietiging verStrljken van de termijn 

·van de·vergunnlng, hetzij ln gevaf'van schorsing van de ver.gunning, 

namelijk. 

1. de ontbossing van. 5091 m2 . bos te hebben fnsta:ndgehouderi na 
intrekking van. de· stedenbouwkundige vergunning van 23. augustus 
2005 -.strekkende, tet. het :bouwen van een woning op 2� april' 2009 bij 
besluit ·van het college va:n Burgemeester en SChepenen van de 
gemeente , en na vernietiging· dOor de Raad Van· State van de 
Stedenbouwkundige. vergunning dd� 21 november ·2oos strekkende tot 
het bouwen, van een vrijstaande woning bij arrest van 4 mei 2010, 
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H. de ontb.ossing .1840.m2 bos te hebben :instandgehouden na de vel'!'lie
·tiging door de Raad van State bij: arrest van·4 mei' 2010 vàn de steden• 
J;>ouwk1;1nd.ige vergunning van 19 december 2006:van het collège van 
Burgemeester en Schepen�n van de gemeente ·strekkende tot 
•bijkomende ontbossing en heraanplanting terr:ein";. 

Gezien het .bewijs van overschrijving van: de d.agvaarding ·van beklaagden 
door de· bewBB:Tder der Hypotheken · kantoor·te � __ . .  " , dd. 

boek deel T"nr. 

oOOo 

Gezien de stukken van het ondCJ::zoek; 

Gehoord de ·burgedÎjke partijen in hun middèlen en.be8luiten_ respectiwelijk 
bijgestaan en vertegenwoordigd door meester D. Vandenbuicke; advocaat bij 
de. balte te·Brusse1, kan.toorhoudêïlde te 3090 OvetijsE;; Brusselsesteenweg 
506; 

Gehoord het Openbaar Ministerie:in ·zijn vordering;_: 

Gehoord de:bekJaag4e en.de"gedaagdé.in.hun middelen ·van verdediging,.res
pectie\iel�jk .bijgestaan.en vertegériwóofdigd door. meester l Van Lommel, 
advocaat bij de :b.àlie .te Antwetpen; 

oOOo· 

VoorafgaaRd 
• Uit het oncterzoek·ter zitting van 23 december 2013 �lijkt dat ergeen tegen
strij4îgheden van bèlangcm zijn russen eersie bekJ�e en tweetje gedaagde 
·zodat de �telling van· een l�ebber ,d hoc zich niet opdrii;lgt. 

* Het Openbaar Miriisterie· legt ter zitting ·d.d. 23 december 2013 een nota 
neer van toevoeging verzwarende-omstandigheid dr. art. 6.1. l Jid en lid 2 
zonder specificatie van we.tgeving en zonder aanduiding voor '\Velke 
l;>eklaagde" al dan niet voor beiden. 
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De· rechtbank weerhoudt dit verzoek niet gelet op de verwijZing door de 
Raadkamer op ll januari 2013 van beide beld�gden zonder de verzwarende. 
omstandigheid zoals bedoeld in art. 6. t .1 lid 1 en 2· Vlaamse Codex Rriimte
lijke Ordening. 

*Het Openbaar Minist�e vordert mondeling:ter zitting de aanpassing van 
de:tenlastele.ging AII. zijnde de ontbossing van l840:m2 bos doort'oevoe-
·ging van3oo·m:2, alsook de �passing.van de .tenlasteleg&ing·Bl naar de 

· 

· 
·, .. 

':�an�ouding. vaµi· de. ontbossing van !>091 m2 bos«naar:2287 m2 bos, ing�: . 
. ::"volge de ligging van een'deelïn woonpaikgebied,en d'us·geen:kwètsbaar . " · 
· •': ·:&�bied waardoor·d�"·�dhoudin'g·njèt meer'Straibaar is�. " """ . ·. 

i! � :'., • • • 
• .  • • 

' .� ., \\ . •' 
• 

"·, • • . i tl •I • "' ,1 

·: " '·J?e::reéht:t>�··is·van o.Öid�r �t"de·��v�ging
.
in'.t�.tl��t;'lêsimg}�IJ:��· · , 

i;nq�elij�Js. �zj����. 9j,t :� v��J:ig�is �9ç�:��wjg��:niet"yer,; 
:w.·ezen�zijn::door de,�adk�er" ,Hèt"b�ft ïimn� gêêri�riiatèriële:V,ëfgis.:. 
··sing." · · 

· " , · · 

" : : ; • 
• "... ' .' ' •• 0"' 
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�. • 

:b.ê�aanpäSsmg·Yän· têtilasteî�ng.Bijkäfi.;ênkeUelä�töi:•. ey.en1:Uete·vrij:-
- , .".taak'voor;� d'eéi "van:hei\vmboüden:aantábn2\bèis" Eenfoutere · · :.c sp . . .. . . . ."" .".-." .. " .... � 

::sû1g;z<iàA"s�het·êp:enbaat"Milû.$:teri� ntQttd.CÜ�g:fer .i.itfütg �gi�!S-�J1ë� . 
. (>9rd�I«v�.d� �çhtj)� ih�: ni�:.m:o�e'l�jJë;: 

· 

Ten: gronde: 

·aeiciaagëien. wotêlen �plgd. V.Qor: 
1J het.:�:uil��sen � l840.:m2�b.ps·ïn@]j�tpiçt 4e yq�g:van:.2�: �ugq:;
tW;.�f0:0:5: �:·4�;Ql)J,t�_�sj,i)g:4.J ���e:fü���kw�!>�:��ied."'.9amefjjk .bosge-" 

ö'ed . d hèöb ehoucl . ·eru. " tl " . Al AU • �-· t � �- it�>: . ·: �.�,g·. "." "��::'t : a..; e,ggi.ng� �"en:;; ... 
·; 2) �,-:i,ill.J�çlJloµqeti:;in ���lij�(lcyf��aàrgebi��;·n�èl�jk :bos�ö�ed, 

�:·de·Önt�q5sl�g:vaii::S09t:h:J.2.:bQs �.1'840 'fn2·bös· iµldatde ve�en-.-
:. · v,Ü,."23i.augu8tûs.20ó5;eri''.van r9-.:decëmbÇr::20.(i6 doöidë:R.aad �an 'stat� b�J: 

•• · ••• i • " -". � :
. 

m�·�,4:.méi.�
.
�-ro.:·;w.erif�.v.��gd, tentas;ëleggingc;n·BI .en �n�·" . . :. ·.' 

· . : . ·aetqaagden zijn.�.��gen�·vàti-èet.i:perceel grondle: .. 
. " gelegen �in ruïmtelij�:kwetsbaar gebied, namelijk bosge- · 

. . bied, en deels in woonpaikgebied. . . . . 

EerSte beldaagê.f.e·vetkreeg op. 23 augustus.:2005 éen stedenbouwkllndige Ver
gunning voor. de on:tbassing van 5091 m2" 

. Op 28juni 2006 werd een proces-verbaal opgemaakt door de gemeentelijke · 
bouw:toezïcbters voor een inbreuk op d� ruimtelijke ordening; namelijk voor 
een. te veel o�tbossfug van l 840.m2 bos, gelegen in bosgebied, wat niet was 
toegelaten ·overeenkomstig de vergunning (stuk 16, 15). · 
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be werken werden stilgel�d .. 
. . 

In zjjri ·verklaring van 22 augustus 2006 aa.i;i de verbalisanten .bevestigde eer-
ste �klaagde dathij inderdaad de epdracht gaf om meer bomen te kappen 
dan vooIZien in de· vergunning· omdat deze bomen, sparren en dennen, o� 
.ziek en versleten waren. Tevens werd een.Strook 'Van 50 mop 15 m vogelkers 
gerooid (stuk 22) •. 

Beklaagden d;enden een.regularisatieverzoek in .. Beklaagden kregen· een ver
gunning op 21 noven:iber2006 voor het bouwen van een vrijstaande woning 
en op 19 december ·2006 een vergumiing voor ontbossing en heraanplanten 
van bet terrein. De vergunning van 23· auguStus-2005 werd ingetrokken bij' 
Besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van 28 aptil 2009. 

De=.beslul.ten van het Colle:ge =van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente van 19 december'20()(i � 21 noven;iber 2006 waarbij 
voormelde vergunningen werden verleend, werden, bij arrest van .de Raad 
van State van"4 mei 2010·vemietigd. 

Het verzoek werd hiertoe mgediead ctoor de huidige burgerlijke partij · 

1; .Deze burgerlijke partij l�de tegen beklaagden klaèht neer 
bij de onderzoeksrechter op 31 mei 2011. 

Er werd een· heraanplanting doorgevoerd door beklaagden in april 20 t2 .. Er 
werd geen herstelvordering ingediend door het Agenstschap Natuur en.Bos, 
noch door de Stedenbouwkundig Inspecteur, noch door het College van Bur• 
gemeester en Schepenen. 

Tha,ns ter ziffing vo� h� Openbaar Min,i,sterie:·een schrijven van het Agent
schap Natuuren Bos van 4 december·2012 waarµit blijkt dat voor het aosde
creet en. voor ANB �e toestand volledig in orde was. 
Er werden door beklaagden bosbehoudsbijdragen: betaald ten.belope van 
l0.080,lS euro en 4272,84 euro en de·ontboste kavel was opnieuw.aan het 
verbosSen op natuurlijke Wijze. 

Beoordeling 

De rechtbank benadtukt dat beklaagden vervolgd worden voor stedenbouw
lmndîge inbreuken. De·stedenbouwktmdîge: inbreuk, namelijk het onwettig 
ontbossen van 1840 m2 bos werd door beklaagden toegegeven. Eerste 
beklaagde gaf hiertoe bewust wetens· en"willens de·opdracht. 1Weede 
beklaagde is als rechtspersoon.medeverantWoordelijk en had maatregelen 
moeten nemen om de inbreuk te v.ermijden. 

De overwegingen van belçlaagden over het.al dan niet "ontb<)ssen" en «icaal
slag'' worden door de rechtbank niçtweerhouden • 



•., 

vonnis nr. � � 1 F0 � 

De: rechtbank aèht de ten}asteleggina AI lastens .beide · beklaagden bewezen. 

Met betrekking tot de instandhouding van de ten omechte uitgevoerde ont" 
oossing.onder tenlastelegging All benadrµkt de rechtbank dat.de weemouden 
oppervlakte· wel-gelegen is ïn ri.iimtel�Jlc kwetsbaar gebied. 
De ·ten1astelegging An acht de rechtbank eveneens bewezen. 

De opmerkingen van beklaagden.daarentegen over tenfästeleggîng Bl wor
. · den wel weerhouden. Gelet op de onduidelijkheden over de totale opper

vlakte die toch.nog gelegen.zou zijn in ruimtelijk kwetsbaar gebied worden 
'beklaagden hiervoor vrijgesproken. 

Evenwel Staat de iilStandhoUding na de vernietiging:door de Raad va,n :state 
van de vergwuililg van 19 december 2006 .��t be�g to� de ontbossing·. 
Va.n ·l 84Ó m2 � ruhntelijk ·kwetsbaar gèbie& wel vast: · 

':be·techtbank a1;:ht de,tenJast.eieagïng Bil' lastens beldaàgden:bewezen. 

Stràfinaat, 

be· weerhouden feit�· :zjjn 9.g.�el��" �.iÏ:S :�e .. �e:naléving v8ri .èie 
·Qpgelegde reglen;t.���gm,i)�ç. �t�lij��:9rdéning:iïLhet bélang.:iijn1 
yaii een .. �eéll�eP\niU_eu. ·a�kl�4en:-�e.rwijzen ���de d�tgëvoerd.e· . · . 
l)q�plB:r!ting, :Q.!::�fWezjgheid Y.mt· enig,:op� .de.finafféiëlë; ®mpen.Satie.e;t· 

·v�ke1;1 om ·� opschorting in.ön:dergescnikte•ördé. 
· · 

De�rechtbw:acltt. dlt·evéiiwël·.gëen".pässen.di si�l Qaar belc;l�gq� toe: 
Eêiuut.Stei\v.ördt.'wei'-�érleend gelet. ook op:.pe�'tjj�er}Q9p .s.eçier-f .<J'e feiten: 
eli' gezien de am�e,voer4� �l�mc;g,�. · 

· 

·pe:Ceîtep:;Al, AJI.·e{l�Bll ver:me.q.gen zich alsé:iijru:ie gèj>Iettg& met' �1fd�» 
·strafüaar-.opzet · · · · ; . . ... " .. 

OM .DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gelet op de artikelen 162, 185, l91, 194;. 195 van.het Wet:Pöek van Strafvor
·d�g, 
artikelen 1, 3, 5" 6, 7, 1bis van het Strafivetboek, 
artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 3�, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, 
.gewijzigd door Pc: wet van 3 mei 2003'; 
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de verordening�n·van de Raad van de miriisters nr. 974/98 dd. 3/5/1998·en 
nr. 1103/97 dd. 17/6/1997 en de wetten van·26/06/2000 en 30106/2000 
betreffende de invoering van de euro, 
artikelen 28, 29 der; wet van 1 augustus 1985, 
artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 
artilcel 162biS van het Wetboek van $trafvorderin,g, 
artikel 1382 val'.l het Burgerlijk Wetboek, 
artikelen 44 en 45 van het StrafWetboek, 
�elen21, 22, 23;25 van de wet van 17/4/1878, g81Nijzigd.door artikel 25 
van de wet van· 241121:1993, gewijzigd door artikel. 2 van de wet van 
1 1 . 12. 1998 en .16juli 2002 en door artikel 33. van de programmawet van 5· 
augustus 2003. 
"bij toepassîng van de, artikelen· en· wetsbepalingen zoals aangèhaald m de 
voonn�ldeter,Iasteleggingen A en Bil, 
en bij toepas�i;ng· van de �el�'.38�_40, 41bis, 50, 65�"66 �-het Strafwet
boek 

Rèchtd�nde óp:tegeDlilPl'.aa.k. 

Spreekt ·eerstë"en"tweede beklààg4e· VRIJ v.ot;>r«h�fheQ.:�n ·l�te :g�iegde·fèit. 
BI. 

� eente bekl8t:lgde, ,.hoofdens de venn�gde·fèiten. 
Al, All en Bll tot een geldboetevan'TWÊED�D EU�· 

Aan.gezien eerste: veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een.� straf of 
tót eep boOfdgevangenissttaf van meer dan .twaalf maanden heeft opgelopen; 
dat in die· omstandi� een genademaatregel van aard· is·om de verbetering van deze ver-· 
oordeèlde. te doen verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en bimlen de perken van artikel 8 der wet Van 29 juni 1964, gewij
zigd dOor artikel 4 van de wet van lO:februari ·1994, de �van de.geldboete 
uitgesproken .ten laste van eerste veroordeelde,, wo:rdt uitgesteld: voor een termijn. van drie 
jaar \181'28f heden. 

- tweede· beklaagde,.. nQofdens de vennengde feiten Al, All en 
BII tot een .geldboete van TWEEDUIZEND E� 
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Aangeiien :tweede. veroordeelde vroeger geen enkele.veroordeling tot.een criminele slraf o'f 
tot een geldboete :van meer dan.24.000: EUR heeft opge1open; 
da� in die omstandigheden een genademaatregel� aard is.om de verbetering Van dezé·ver· 
oordeelde,tedoen .verhopen; 

Beveelt dat bij toepassing en �iime:n de perken van art::ikel"'8, 18bis der wet van 29 juni f964, 
gewijzigd door artikel 4 v.m de wet van 10 fèbruari' 1994, duenmtvoerlegging van de geld
boete uitgesproken.ten laste van tweede veroordeelde, worà(U:itgestèld voor een .termijn wn· 

drie Jaar vanaf heden. 

Verplich� beide veroordeelden, als bijdrage voor de financiering van het 
Fonds tot hulp aan de· slachtoffers van opzettelijke. gewelddaden en aan- de 
occasionele redders, tot het betalen van een bijdragevanelk 25 EUR, bij. toe
passing:van artlkel 1 ·van de wet van.S maart 1952, gewijzigd doorde·wet van 

26/0612000 en de wet van 28 d�em:ber 2"011, venneerderd met 50 decimes,. 
en gebracht.op elk 15.0,00 EUR. 

Verplicht eente. en tweede veroordeelde soUdair·tOt betaling van-de kosten 
van het geding -de kosten één en ondee.l:baar veroorzaàkt:doorde l�ens 
be.klaagden weerhouden ·en bewezen feiten- belopende 247 ,90 EUR op 
heden e� bij toepassfu.g van artikel 91 van het .Konïnklijk Besluit van 28 
december 1950, tot een vergoeding van elk ·sr�20 EUR. 

Zegt dat bij toepassing van artikel 1 der·wet van 5 maart 1952 gewij:zigd door 
de wet van 7 februari 2003' elke geldboete Van .2000 EUR, venneerderd 
wordt met 45 deCimes, zodat elke geld'bQete l l .()00 EUR bedraagt 

B_epaalt - voor eerste veroordeelde - de.duur van de·gevangenisstraf waar
door de. geldbpete vervangen kan -worden, .bij gebrek aan betaling biMen een 

termijn vermeld in artikel 40 van ·het strafwetboek, op drie maanden; 

oOOo 

Rechtdoende over de vorderingen van.de. burgerlijke partijen; 
L.. 

De vordering is deels ontvankelijk. Evenwel is de rechtbank. van oordeel dat 
deze burgerlijke partij geen effectieve sèhade·�toont. 
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De vordering. wordt afgewezen met betrekking tot de gevorderde.schadever
.goeding. 

De vordering met .betrekking tot de meer:Waarde en de· hera,anplanth;ig is niet 
ontvankel�jk gezien beklaagden V.ervolgd worden voor een stedenbouwkun
dige-inbreuk dewelke door de rechtbank bewezen .geacht wordt, waarvoor 
enkel de· Stedenbouwkundig Inspecteur of het College van· Burgemeester en 
Schepenen b.evoegd is voor het insteUen van een herstelvordering.met advies 
van :de Ho-ge ·Raa4 v00r Herstelbeleid. 

Wijst het.meer -en andersgevàrderde ai 

'.D�e vordering:is d�ls ontval;lkelijk! • t!' . 

. . . . . . "' . . · ' 
" '· 

De·vordèrihg:totmotele sehäêiëvëtgöeäfug�wotdt.toegelcçnd:, dOç,h �wel 
méèrit ae fechtbänië dat .deze···ki dieiii:t��wQic;l� 'to�: l :euro definitief� 

.oe�votdèriqg tofhersieU.S !Jieto�eliJ'k. Bekla•gden· wordèn:niet v�;. 
vçjl,gd :v()of':tiei;i:'�oret*.:op:��:Bosdeci.eet .. =zjj '\VQrdëil :vervolgd: voc>r �:�e
denbou��djg�iinbretik·en dèWelkè:dO'ót de:tèchtharu(�,ezj::p w.Qrdt 
!geacht �·-wàäi'Voor èrikel:de·:Steélenbóuwièünd�·g Inspec�ur :�ffhet Co�.lege 
Van. ·Burgemeestêf."en Scliepenen nietad�es van d� HQge ·� v.oor�ti�t�l"." 
.beleid·= :herstélvorPëring kärt ·i�eJleq,.��� azt::6;J�.'f:t .§1 yc�o. 

OM DEZE<REDENEN, 
·.DE. RECHTBANK, 

Verklaart de eis:deels· ontvankeljjk doçh.ongegrond. 

Veiwijst de,burgerUJk:e partij 
haar aanstelling. 

tot de kosten van 
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vomtis m. � � � p•· 11 

Verklaart de eis·d�els ontvankelijk en gegrond in vofgende mate .. : 

Veroordeelt eerste· en tweede bekl�gde solidair·om aati de burgerlijke·partij 
_ te betal� als' schadevergoeding, de 

som van· EEN (1,00) EUR ggnltiéfte venneerderen vanaf heden .met de 
,gerechtelij'lée intresten en de kosten. 

Veroordeelt eerste en tweed� beklaagde teveJ]S·:soHdali' fot betaling aan de 
burgerlijke partij van de .rechtsplegingsvergoeding ten .bedrage van BON- . 

. QERJ) VIJFENZESTIG .. (165,00).EUR. 

� . . Wij� het.meer ·en ándërsgevörderde af 
. " 

. 

. A.Ll�"\.V�:-NoQ@fgM-td�, 9vereënkóm8tig;dè.bepaiingën der:wetvan i.Sj� 
'.1935'.op het"gebruik det:tälerfm gerechtSzaken,.:l:rï de Nederia:n�� �a,11 
geschied. 

· 

. . 

l\l�'üstge.W,ezera door, de ltl,�ay.eQ\tlelde.r�hter.·dje:Çe,·zaak :behandeld: heeft 
.çn:� :c;:��l?:er��sJ�giµgJ�:eeft deélge�Qmen, :én. Uitg�proken m:öp.enbare 
terech,tziffjng=dqor.de Voorzitter e>p;zeveilentWîDtig }aiiuati tWe�'iiiz�nd en 
:veçrl:ien· in .aanwezigfieid .và.n hetbpenöaar;.M.ïiûstërlè eh de 'grlffi� . 

. yooriitter. v� de kamer,,:èriig:recltter; 
substituut•procmèur:,ÖeS·:komn�,. 
griffier: 

· 

A. Mertem 




