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ARREST 

Het Hof van Beroep zitting houdende 

te Antwerpen, Achtste Kamer, 

recht doende in correctionele zaken, 

spreekt het volgende arrest uit: 

Inzake van het OPENBAAR MINISTERIE 
en de BURGERLIJKE PARTIJ: 

HET VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door de 
Vlaamse Regering in de persoon van de Minister
President, met kantoren te 1000 Brussel , 
Martelaarsplein 19, namens wie optreedt de heer 

Vlaams Minister van 
Leefmilieu en Tewerkstelling, aangewezen door 
de Vlaamse Regering om de bevoegdheden inzake 
Landschappen uit te oefenen en wiens kabinet 
gevestigd is te 1030 Brussel , GalileYlaan 5 bus 
4; 

ter terechtzitting 
Meester 

vertegenwoordigd door 
Advocaat loco 

, Advocaat bij de balie te 

tegen: 

landbouwer, 
geboren te 
wonende te 
Belg; 

beklaagde, 

., 

op I 

ter terechtzitting vertegenwoordigd door 
Meester , Advocaat bij de balie te 
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Beklaagd van: te 

Bij inbreuk op de artt. 21/2•, 22 en 23 van de wet van 7 augustus 
1931 op het behoud van monumenten en landschappen, zoals gewijzigd 
door het Decreet van 13 juli 1972, in strijd ■et het Koninklijk 
Besluit tot ·rangaclrlkJdng van een landschap, namelijk }let 

, van 9 september 1980, de 
hierna 011Schreven Merken te hebben ODdemaaen aan dat gerangschikte 
landschap; 

in de loop van de maanden april of ■ei 1989, op niet nader bepaalde 
~: 

de verjaring van de strafvordering gestuit zijnde door daden van 
onderzoek or van ve,;volpng, meer bepaald door de verzending op 4 
maart 1992 van het Proces-Verbaal v~ de Politie te gekend 
.ocder de referte- , van 3 maart 1992., naar de Onderzoeksrechter 
te ( stuk 35 van het oossier), door het dempen van een 
laagte op een terrein van ongeveer twaalf are·, gelegen in het desbe-

. treffende gerangschikte landschap tussen de en een 
bestaande poel, dit oo het oerceelsdee1 gekend oo het kadaster onder 
de referte 

* * * * .. 
Gelet op het hoger beroep ingesteld op 

- 22 januari 1997 door de burgerlijke partij 
- 22 januari 1997 door het Openbaar Ministerie 

tegen het vonnis op tegenspraak gewezen op 15 
januari 1997 -op verzet tegen verstekvonnis van 
17 januari 1996- uitgesproken op door de llde 
kamer (1 rechter) van de rechtbank van eerste 
aanleg te Mechelen dewelke rechtdoende in 
correctionele zaken als volgt besliste: 

Verklaart het verzet ontvankelijk en gegrond; 

Stelt vast dat de strafvordering lastens beklaagde op 
gang werd gebracht ingevolge een niet ontvankelijke stelling als 
burgerlijke partij van het Vlaamse Gewest; 

Verklaart de strafvordering en de burgerlijke vordering lastens 
beklaagde niet ontvankelijk; 

Vernietigt het bestreden vonnis en opnieuw rechtdoende, ontslaat 
beklaagde van iedere rechtsvervolging, zo op straf als op burgerlijk 
gebied; 

en gezien het onderzoek werd ingesteld ingevolge de burgerlijke 
partijstelling, veroordeelt de burgerlijke partij tot de kosten van 
de strafvordering begroot tot heden op 5.833 F. 

Laat ten laste van de burgerlijke parti), de kosten door haar veroor
zaakt op burgerlijk gebied; · 
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Het verstekvonnis werd uitgesproken op 17 januari 1996, vomûs dat 
beklaagde veroordeelt: 

- tot een geldboete van ·lOQO frank+ 590 deciemen a 60.000 trank or 
een vervangende· gevangenisstraf van 3 maand; 
en .de kosten: 1.358 F 
en een vergoeding van 1.000 F overeenkomstig art. 91 KB. 28.12.1950 
en een bijdrage- oplegt van 10 F + 1990 deciemen " 2,000 F 1.nCevolge 
ártt. ?8 en 29 Fiscale- wet van l augustus 1985: 

Aan beklaagde het terugbrengen beveelt van het goed of de goederen in 
vroegere toestand en dit op zijn kosten, onverminderd de s~adeloos
stelling m.n. : 

het aangevoerde materiaal gebruikt voor het dempen van deze laagte 
tussen de en de bestaande poel, dient weggegraven te 
worden t ot het oorspronkelijk niveau dat thans nog aanwezig is op het 
perceel 

de vrijgekomen grond dient afgevoerd te worden uit het gerangschikte 
landschap. Uit de pael dient alle aangestorte materiaal (o.a. hooi) 
verwijderd en afgevoerd te worden buiten het gerangschikte landschap: 

Het terugbrengen beveelt van voormelde goederen in htm vroegere 
toestand overeenkomstig de te verstrekken richtlijnen van de bevoegde 
Diensten van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 

Zegt dat voormelde herstellingen dienen te gebeuren binnen een 
termijn van één jaar, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 F 
per verwijldag. 

Beveelt dat bij het verstrijken van de in het voMis vastgestelde 
termijn, het Vlaams Gewest gemachtigd zal worden de werken op kosten 
van de beklaagde te laten uitvoeren: 
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Gehoord de Heer 
zijn verslag; 

4 

, Voorzitter, in 

Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen 
ontwikkeld door haar raadsman voornoemd; 

Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn 
vordering; 

Gehoord beklaagde in 
verdediging ontwikkeld 
voornoemd; 

zijn 
door 

middelen van 
zijn raadsman 

Gelet op de ter terechtzitting neergelegde 
conclusies 

* * * * * 

Overwegende dat de naar vorm en termijn 
regelmatige hogere beroepen van het Openbaar 
Ministerie en van de burgerlijke partij;_ 
ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat de verjaring van de 
strafvordering met betrekking tot de feiten van 
de tenlastelegging, die zich in de tijd 
situeren in de loop van de maanden april of mei 
1989 heden nog niet is bereikt; 

dat de verjaring immers gestuit werd (in het 
oud stelsel) door de verzending op 4 maart 1992 
van het proces-verbaal van de politie te 

gekend onder referte van 3 
maart 1992 naar de onderzoeksrechter te 

(stuk 35 van het dossier); 

dat de verjaring van de strafvordering derhalve 
nog niet bereikt was op het ogenblik dat de 
nieuwe verjaringstermijnen .ingesteld bij de 
Programmawet van 24 december 1993 in voege 
traden; 

dat de verjaring van de strafvordering (in het 
nieuwe stelsel) derhalve rechtsgeldig gestuit 
werd door de verzending op 7 februari 1994 van 
het proces-verbaal van verhoor van beklaagde en 
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diens schoonzoon 
gerechtelijke politie te 
1994 naar de onderzoeksrechter 
(stuk 55 van het .dossier); 

5 

.) door de 
op 3 februari 
te 

Overwegende dat de wet van 7 augustus 1931 op 
het behoud van monumenten en landschappen 
gewijzigd bij de Decreten van 13 juli 1972, 14 
juli 1993 en 6 juli 1994 werd opgeheven voor de 
in het Vlaams Gewest gelegen landschappen (art. 
22 § 1 van het Decreet van 16 april 1996); 

dat de beschermingsbesluiten genomen bij 
toepassing van de wet van 7 augustus 1931, 
gewijzigd bij de Decreten van 13 juli 1972 en 
14 juli 1993 hun rechtskracht behouden tot zij 
overeenkomstig het Decreet van 16 april 1996 
worden gewijzigd; 

dat ten aanzien van deze beschermingsbesluiten 
alle gevolgen gelden die het Decreet verbindt 
aan de besluiten tot bescherming met 
uitzondering van de verplichting om binnen de 
twee jaar een beheersplan op te stellen (art. 
22 § 2); 

dat de tenlastegelegde feiten thans strafbaar 
blijven; 

dat echter, ingeval de f eiten bewezen zouden 
zijn, de minst zware strafwet zal toeg~pçist 
worden; 

Overwegende dat de eerste rechter terecht het 
verzet van beklaagde tegen het verst~-kvonnis 
ontvankelijk verklaarde; 

Overwegende dat de eerste rechter echter ten 
onrechte de strafvordering lastens beklaagde 

niet ontvankelij k verklaarde; · 

Overwegende dat uit het gerechtsbundel blijkt 
dat het Openbaar Ministerie, na de burgerlijke 
partijstelling van het Vlaams Gewest tegen 
beklaagde voor de onderzoeksrechter op 19 
november 1991, op 6 december 1991 een 
gerechtelijk onderzoek tegen beklaagde vorderde 
wegens inbreuk op de wet van 7 augustus 1931 op 
het b ehoud van monumenten en landschappen (stuk 
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31); 

dat hoe dan ook deze vordering impliceert dat 
de geldigheid van het onderzoek niet meer kan 
betwist worden op grond van de (eventuelel 
onregelmatigheid van de burgerlijke 
partijstelling; 

Overwegende dat door het gerechtelijk onderzoek 
en het onderzoek ter terechtzitting van het Hof 
de schuld van beklaagde aan de feiten van de 
tenlastelegging, namelijk 'het dempen van een 
laagte op een terrein van ongeveer 12 are" niet 
bewezen is gebleven; ,----_ 

dat het Hof te dezen verwijst naar de motieven 
ontwikkeld in de bes lui ten van beklaagde op 
bladzijde 16 tot en met 23, motieven die het 
Hof bijtreedt en herneemt; 

Overwegende dat beklaagde derhalve dient vrij 
gesproken te worden; 

Overwegende dat, gelet op de vrijspraak vaQ 
beklaagde, het Hof onbevoegd is om kennis te 
nemen van de schadeëis van de burgerlijke 
partij; 

OM DIE REDENEN, 

HET HOF, recht doende op tegenspraak; 

Gelet op de artikelen; 

- 2, 11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet 
van 15 juni 1935; 
- 3 en 4 van de wet van 17 april 1878, 
- 66, 162, 185, 190 194, 210, 211, 212 van het 
Wetboek van strafvordering; 

Ontvangt de hogere beroepen en er recht op 
doende; 
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Stelt vast dat de verjaring van de 
strafvordering rechtsgeldig werd gestuit; 

Verklaart het verzet van beklaagde 
ontvankelijk; 

Verklaart beklaagde niet schuldig aan de feiten 
van de tenlastelegging; 

Spreekt beklaagde dienvolgens vr1J en ontslaat 
hem van elke uit dien hoofde tegen hem 
ingestelde rechtsvervolging; 

Veroordeelt de burgerlijke partij in de kosten 
van de strafvordering in beide aanleggen 
begroot op 3 645,-frank, het onderzoek geopend 
zijnde door de burgerlijke partijstelling; 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van z1Jn 
verzet, begroot op 4 466,-fr., daarin begrepen 
de kosten van expeditie en betekening van het 
verstekvonnis, het verstek aan beklaagde te 
wijten zijnde; 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van 
en vordering van de burgerlijke partij; 

Verwijst de burgerlijke partij in de kosten van 
haar vordering in beide aanleggen begroot op 
387,-frank; 
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Aldus gedaan en uitgesproken in openbare 
terechtzitting van de achtste kamer van het Hof 
van beroep te Antwerpen op 

VIER FEBRUARI 1900 NEGENENNEGENTIG. 

Aanwezig:: 

Voorzitter; 
Raadsheer; 

~dvocaat-generaal; 
Griffier; 




