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Nr. 

van het vonnis 

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG Ie Brusge, zestiende 
zetelende In correctionele zaken, hoeft het voloende vonnis uitgesproken. 

In de zoo~, ambtshalve vervolgd door het Openbaar Minis terie, 

lste BLAD 

kamer, 

bij wie zich voeg den als burgerlijke partij en - Ier terechtzitting van 4.5.1994: 
1. HET VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de Gemeenschapsminister 

van Verkeer, Buitenlandse Handel en St aatshervorming, Trierstraat 
92 te 1040 Brussel ; 

met vorderingen zoals gesteld in de nota ter zitting van 4.5.1994 
neergelegd en gericht tegen hiernagedaagde; 

VERTIDtNWOORDIGD door meeat~r 
actvokaat te 

loco meester 

N r. 66. 97 . 5887 /92 LB 

5""33.f 2 . de STAD , vertegenwoordigd door haar Colloge van Bur gemeester 
en Schepenen, wiens burel en gevestigd zi jn i n het St adhuis t e van het Parket 

met vor deringen zoals gesteld in de nota ter zi t ting van 4.5.1994 
neergelegd en gericht . tegen hier.nageda8gde ; 

VERTIDENWOORDIGD door meester advokaat te 

van het repertorium / 
tegen: 

, geboren te op 
architekt, wonende te 

TIDENWOORDIG en bijgestaan door meester I advokaat te ----------

/ 
Verdacht van te sinds 25 april 1988 tot op heden datum van 

dagvaarding- (9.11.1993). 

Bij inbreuk op art. 1, 2 , 11 § 1 en 2, 13 lid 1- 1° ,1 4 en 15 van het Decreet 
tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten dd. 03/03/1976 , 
als eigenaar van een bescherrr.d monurr,ent en val') in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht gelegen onroerend goed , in casu een hoeve gelegen te , 

, als rr.onurr.ent beschermd en in een beschermd 
stadsgezicht gelegen krachtens het MB van rangschikking d.d. 13 oktober 1986, 
verzuimd te hebben de overeenkomstig artikel 11§2 bij koninklijk besluit 
bepaalde voorschri f'ten na te leven met betrekking tot de instandhouding en 
onderhoud van de bescherrr.de onroerende goederen, en meer bepaald om bij 
inbreuk op de artikelen 1 en 2 van het KB van 06/12/1976, tot bepaling van de 
algerr.ene voorschri ften i nzake instandhouding en onder houd van de monurr.enten 
en de stads-en dorpsgezichten, geen zorg te hebben gedragen voor de 
instandhouding en het onderhoud ondermeer door : 
1° he t onmiddellijk herstellen van dakschade, het dichten or afdekken van 

lekken . 
2° het tijdig reiningen van dakgoten en a r voerle i dingen . 
3° het treffen van maatregelen tegen ongunstige weersomstandigheden , het 

onrr.iddellljk vervangen van gebroken of gebarsten ruiten en het tijdig 
sluiten van ramen en dakvensters . 

4° het leegpompen van ondergelopen kelders . 
5° het treffen van de nodige veillgheidsrr.aatregelen. 
6° het onmiddellijk afdekken rr.et voorlopige rr.aterialen in geval van 

noodsituatie. 



' 2e blad 
Gezien de dagvaarding aan de gedaagde 

Gezien de stukken van de bundel ; 
'S,--'ieff,.._."!!t"-de-ft'lcn,c!e¼mg-rerlffll~i;er,....'lffl"--dtl""'tlretl!tg,i,-""""'"""~..,,,,.-__, ____ ~.f/--

Gelet op de vordering van de burgerlljke partij en 

Gehoord het Openbaar Ministerie In zijn vordering ; 
Gehoord do ________ gedaagde In - zijn 

antwoordiJn en verdediging ; 

11 y De 911daagd11,A) 1,lh11,11111ol LliiAHFlijit !J&i!la11, aard, , ercehij" 11iet, 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

----------
Daaruit is ten genoegen van recht gebleken dat de 

beklaagde 
de feiten 
gepleegd heeft ----- die hem , worden ten laste gelegd zoals 
hierboven aangehaald 

Gelet op de nalatigheid in hoofde van gedaagde komt hiernabepaalde 
geldboete als passend voor. 

OP BURGERLIJK GEBIED: 

.Herstel dient te worden bevolen in de vorige staat binnen een termijn 
van zes maanden vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig 
vonnis, met betaling van een dwangsom aan elk der burgerlijke partijen 
bij niet uitvoeren van de nodige aanpassingswerken. 
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Ten aanzien van de beklaagde 
en ~at de feiten betreft 

3eCÄVBlAD -, 
,/ 

. . 
kunnen verzachtende ,Jast and igheden ingeroepen ll'orden, die voortspruiten uit zijn blanco 
strafregister. 

OM.DEZE REDENEN: 
Gelet op de Volgende artikelen dooi' de Vo,,rzitter aangeduid: 40,, 100, 85, 

------ van het Strafwetboek; 
1382, 1383, van het burgerlijk wetb,Jek;' 367'van het wetboek v~n strafvordering, 
u; 45 van het strafwetboek·; 
11, 12, U, 31, 36, 37 en .41 van de wet van 15.6.1935' i 
!62, i82, 184, 189, 190, 194, 195, 185, 
van het \letboek van strafvordering ; , 
alsmede de art. vermeld in vorenstaande· en bewezen telastleggingen; 

r , .• 
Iat de feiten gepleegd werden in een tjjdsp,anne lopende deels voor en 
deels na 10.7.1992, datum waarop de strafrechtelijke geldboetes met 990 
decimès verhoogd dienen te worden ingevolge art. 162 van de wet van 
26.6.1992 op de opdecïmes. 

Dç RE C.HT BANK , , 

op tegenspra~: 

Verklaart de telastleggingen in hoofde van beklaagde BDdEZEN en veroor

'deelt he~ '.dienvol"gens tot_ een geldboete· van HONDERD FRANK en tot het 

betalen van de kosten van huidig geding-in het-geheel begroot op 712 

frank. 

,,, t-
Verwijst de ver,Jordeeldel.:ià tevens t>Jt het betahm van (..s.t\lJ een 
vergc,eding var. 1000 FRANK zoals bepáa!d bij art. 1 van het K.B. dd. 
29.7.1992 in uitv,)erin•~ var art. 71 van de ll'et va11 28.7.1992. gew. art I K.B. 23.12.1993 

;~gt" da!_.bij ~oepming?:a~ a:\ ~ d;r \l~t ;an t 3.1952 mis gewijzigd door de wet m 
d"lt Lb9. 21,.7.1991, kt,,b,l~9k ~a:t~i!4&-... 1~i-.+ilL"1.9J~--------------
I/Oûriielde geldboete<.ll::},J1tet - negen - honderdr.egentig de, ie~en verhoogd ll'Ord t 
en aldus gebracht ap TIENDUIZEND FRANK. 

Beveelt dat, bij gebreke van betaling binnen de door de wet bepaalde tijd voormelde geld
boeter.ifzal (~ 11109en vervangen worder1 d,Jor een gevanQEmisstraf van EEN MAAND. 
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veroordeling opgelopen lot een cri ft inel lol een hoofdgevangenis-
slraf van neer dan zes 1aanden en meenl da ode?roefslel l îng van aard is 01 de ver-
betering van deze veroordeelde(n) en verhopen . 
Gelel op arl. 8 van de 11 .9 juni 1%~, bevee lt dal _•fa lenuîlvoerlegging van huidiQ 

I~ vonnis binnen d . en van art . 14 van dezelfde wel, uilgesteld \fOr,:!t voor een leraijn 

Beveelt de veroordeelde de plaats i n de vorige toestand te herstellen, 
nameli j k: 
-door het onmiddellijk herstellen van dakschade, het dicht~n of afdekken 
van lekken; 

-door het t i jdig rei ni gen van dakgoten en afvoerlei dingen; 
-door het treffen van maatregelen tegen ongunstige weersomstandigheden, 

• 

het onmi ddellijk vervangen van gebroken of gebarsten ruiten en het tijdig 
sluiten van ramen en ' dakvensters ; 

-door het leegpompen van ondergelopen··.kelders ; 
- door het t réffen van de nodige veiligheidGmaat régelen; 
-door het onmi_ddelli jk afdekken met voorlopige mat_erialen in geval van 
noods ituatie. 

Bepaalt de tijd' daarvoor op ZES' MAANDEN, te rekenen vanaf de datum dat 
huidig vonni s kracht van gewijs de heeft bekomen. 

Besl i st dat de Burgemees ter, de Mi nister of de gemachti gde ambtenaar , 
in geval huidig vonni s ni et wordt ten uitvoer gebracht, daarin op kos ten 
van de veroordeelde zal kunnen voorzien. 

Verwijst de veroordeelde, voor het geval de plaats ni et i n de vorige 
toestand wordt herstel d, tot het betal en aan ELK der burgerl i j ke par tijen 
een dwangsom van 500 FRANK per dag vertragi ng. 

Verklaart dat de veröordeelde gehouden is alle ui tvoeringskosten, ver 
minderd met de opbrengs t van eventuele, verkoop,- van materialen, te vergoe
den op vertoon van een s taat, begroot en invorderbaar verklaard door de 
Beslagrechter·~ 

Verpl ichl de t.i-o ~ 
beklaagde(Jr;l 011 boven de correctionele hoofdstraf ( f:lli.. éen bedrag 
van (re;pakli11ueli,ikl,,.,"- · 
TIEM FRANK t 1.490 dec i ■es = l~ 1.500 FRANK 
le betalen bi j wijze van bijdrage lol de financiering van hel Fonds 
lot hulp a1n de slachtoffers van oozellel ijt.e gewelddaden. J 

(ar t . 28 en 29 wel van 1.8. 1'.!85 in werking getreden door K.B. 18.12.198&) 
(BS. 20. 2. 1'.!87> 
(gew art l 1-1 en 3 we l 2!. 12.1993) 
Alles ,a ~ v,),,rafg1at werd, overeenkoastig de bepalingen van de wel op hel gebru ik der 
lal~n, in ~,el 'leiferlands bet,andeld 

Al,fu~ ,1evor.nist en ui lgesproke~ op de openbare lerechlzi l ling van 
1901) 

n~r zetelden : 
Alleenrechtsprekend Rech ter ?,( 

NmENENTdINTIG JUNI 
VIERENNIDENTIG, 

Substituut Procureur des Konings 

Griffi er 

~ m i ,1P 11nnrh;i l i M v.an /">, e.,.CI «--i• J r o>ni>I c en f 'f -fa~ Jiorden 




