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OPENBAAR MINISTERIE 

BURGERLIJKE PARTUEN 

Ingeschreven te 
ondernemings nr. 

⇒ Ter terechtz/11/na van 01 /l!bruarl 2021 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat te 

STAD met maatschappelijke zetel gevestigd te 

⇒ Ter terechtzlttlriQ 1111n 01 februari 2021 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. pcfvoawt te 

het ondernemings-nummer 
zetel gevestigd te 

Ingeschreven onder 
met maatschappelijke 

⇒ Ter terechtzlttl11g 11011 01 februari 2021 verteaenwoordlgd door mr. 
advocaat te ~ mt. advocaat te 

BEKLAAGDEN 

2. 

3. 

ondernem1n11:snummer 
gevestigd te 

lnaeschreven onder het 
met maatschappelijke zetel, 

⇒ Ter terechtzitting van 01 februari 2021 verteaenwoordlgd daar mr. 
c,dvocaat te Brussel en door mr. JdV0CDOt tt 

het ondernemings-nummer 
zetel gevestigd te 

Ingeschreven onder 
met maatschappelijke 

⇒ Ter terechtzitting van 01 februari 2021 vertt!{Jl!nwoordlgd docr mr. 
,ctvocaat te en mr. advocaat te 

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
maatschappelijke zetel gevestigd te 

met 

⇒ Ter terechtzitting van 01 februorl 2021 vertegenwoo,dlgd door mr. 
odvocaattE 
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6. 

1. TENLASTELEGGINGEN 

nummer 
Ingeschreven onder het ondernemings

met maatschappelljke zetel gevestigd te 

⇒ Ter terechtzitting van 01 februari 2021 vertegenwoordigd door mr. 
loco mr. advocaat te 

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

=> Ter terechtzitting van 01 februari 2021 vertegenwoordlgcf door mr. 
advocaat te ~n door mr. advocaat 

te 

ondernemingsnummer, 
zetel gevestigd te 

Ingeschreven onder het 
met maatschappelijke 

⇒ Ter terechtzitting van 01 februari 2021 vertegenwoordigd door mr. 
1dvocaatte 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek 

A met bomen begroeide oppervlakten ontbossen zonder of In strijd met een geldige 
vergunning - feiten vanaf 23 februari 2017 tot en met 28 februari 2018 
bulten de gevallen bedoeld In de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, het ontbossen, zoals vermeld In artikel 4, 15" van het bosdecreet van 13 
juni 1990, van met bomen begroeide oppervlakten, vermeld In artikel 3 §§ 1 en 2 van 
voornoemd decreet, hetzlj zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavellngsvergunning, omgevlngsvergUnnlng voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij In strijd met de betreffende 
vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij In geval van schorsing van de betreffende vergunning, te hebben 
ultgevöerd, voortgezet of, ~uiten het geval bedoeld In artikel 6.1.1. lld 3 van de voornoemde 
Codex, In stand gehouden, namelijk het terrein gelegen te 
kadastraal l?ekend als , eigendom van 

ondernemlnRSnummer met maatschappelijke zetel te 
bij aankoopakte verleden door notaris te 

op te hebben ontbost 

(art. 4.2.1., 2°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, r, 2 en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. S, 1°, a), en 6 lld 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 
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- - ··--- ----------

In de oerlode van 14 !vol 2011 tot en met 30 juni 2011 

door 

met de omstandigheid dat het misdrijf gepleegd werd door Instrumenterende ambtenaren, 
vastgoedmakelaars en andere person.en die in de uitoefening van hun beroep of activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare Inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die bij 
die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep (zie statutair 
doel) wat betreft 

Bbos 
door gebrek aan voorzorg of voorzlchtlgheid, in strijd met de wettelijke voorschriften of in 
strijd met een vergunning, handelingen te hebben gesteld waardoor een met bomen 
begroeide oppervlakte als vermeld In artikel 3, §1 en §2, van het Bosdecreet van 13 Juni 1990, 
geheel of gedeeltelljk Is verdwenen of er aan de Rrond een andere bestemming of gebruik 
werd gegeven, namelijk het terrein gelegen te kadastraal 
gekend als eigendom van 
ondernemingsnummer met maatschappelijke zetel te 

bij aankoopakte verleden door notaris te op 
te hebben ontbost 

(art. 16.6.3qulnqules lid 2 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen Inzake 
mllleubeleid) 

n: lo de periode van 14 lunl 2012 tot en met 30 lunl 2012 

door 

D gebledsbeschermlni 
Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, In strijd met de wettelijke 
voorschriften of In strijd met een vergunning, met behoud van de toepassing van artikel 13§6 
van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk mllleu, 
de vegetatle vermeld In artikel 13 §4 of In uitvoering van artikel 13 §4 van hetzelfde decreet, 
zonder vergunning geheel of gedeeltelljk gewijzigd te hebben, 
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namelijk een vegetatiewijziging zoals bepaald In artikel 8 §2 van het Beslult van de Vlaamse 
Regering van 23 jull 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu te hebben uitgevoerd 
In één of meedere van de gebieden bepaald In artikel 13 §4 van het decreet, te weten: 
1• : het rooien of anderszins verW1Jderen en het beschadigen van houtachtige beplantingen op 
weg-, waterweg of spoorwegbermen of op het talud van holle wegen, van houtachtige 
beplantingen langs waterlopen, dijken of taluds, van heggen, hagen, hóutkanten, houtwallèn, 
bomenrijen en hoogstamboomgaarden; 

meer beoaald het terrein gelegen te kadastraal gekend als 
(voorheen . eele~en In parkgebied, eigendom van 

ondernemin~snummer met maatschappelüke 2etel te 
bij aankoopakte verleden door notaris te 

op te hebben ontbost 

(art. 16.6.1.§1, lid 1 Deo-eet van 5 april 1995 houdende Algemene Bepalingen Inzake 
Mnteubeleld) 

io de periode van 14 !uni 2011 tot en met 30 lvnl 2011 

. . .. 

2. PROCEDURE 

De rechtbank nam kennis van de beschikking van de raadkamer van de rechtbank van eerste 
:1;mlP11 no.c:t-Vlaanderen. afdelina: Dendermonde, van 26 november 2019 waarbij 

en 
naar de correctionele rechtbank werden verwezen voor de tenlasteleggingen 

A, B en D en waarbij gezegd werd dat er geen aanleidi11g was om beklc1agden verder te 
vervolgen voor de feiten van de tenlastelegging C (kwaadwillig bomen omhakken, verminken). 

De dagvaarding werd overgeschreven op het bevoegde kaotoor Rechtszekerheid op 16 
februari 2020. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 1 februari 2021. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde de aanwezige 
partijen. 
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3. BEOORDELING OP STRAFGEBIEP 

3.1 Qverzlcht van de feiten 

1. 
Op 5 april 2018 legde de burgerlijke partij .i::ir.ht neer met 
burgerlijke partljstelllng bij de onderzoeksrechter lastens 

en onbekenden wegens inbreuken op de VCRO, het Natuurdecreet, het Bosdecreet en 
het artikel 537 Strafwetboek. De burgerlijke partll meent dat er In (uni 2017 een bos werd 
gekapt zonder kapvergunning op de voormalige te Alle wortels van de 
bomen werden weggefreesd. 

2, 
In augustus 2017 werd de natuurinspectie door de stad op de hoogte gebracht van een 
Illegale ontbossing op het perceel In Alle bomen, struiken die zich 
op het zuidelijke deel van het perceel bevonden, werden gerooid, verzaagd en verhakseld. Er 
werd geen vergunning aangevraagd. Deze ontbossing werd uitgevoerd In Juni 2017. Het 
aanvankelijk pror1>c-vprh;i:il v:m het A11entschap voor Natuur en Bos vermeldt dat het perceel 
eigendom Is van uit voorheen eigendom van 

dat op 7 februari 2017 het compromis voor verkoop werd getekend en de akte werd 
ondertekend op 18 J11nl 1011. /De rechtbank merkt op dat uit de akte blijkt dat niet 

maar eigenaar werd en dat de akte niet ondertekend werd op 18 
maar op 8 Juni 2017, De akte vermeldt tevens dat de eigendom overging op de dag van de 
ondertekening van de akte) 

Het perceel was op het gewestplan nog aangeduid als Industriegebied, maar maakte deel uit 
van een RUP 'Uitbreiding stadspark' als zone die bestemd was voor de Instandhouding, het 
herstel en de ontwikkeling van het park. Het gebied stond volgens het RUP in voor de 
verbinding van het Stadspark met de . Alle werken, handelingen en wijzigingen die 
nodig of nuttig waren voor deze functies waren volgens het RUP toegelaten. De genoemde 
werken, handelingen en Wijzigingen waren toegelaten voor zover de ruimtelijke samenhang 
met het Stadspark en de nagestreefd werd. 

Voorafgaand aan de wederrechtelijke handelingen bevonden zich talrijke boom- en 
struikgewassen op het perceel. Na voormelde feiten werden nagenoeg alle bomen en 
struikgewassen op het perceel gelegen binnen de zone voor park en bulten het overdrukvlak 
'bestaande stoom- en elektriciteitscentrale' gerooid en verhakseld of verzaagd. 

Er werd pv opgemaakt, en een BHBM opgemaakt met herstelvordering (heraanplant tegen 31 
maart 2018), 

Volgens het opmetlngsplan van de stad van een klein deel van het terrein bleken de 
bomen rond de 50 tot 60 diameter gehad te hebben. 

Bij nazicht ter plaatse op 28 september 2017 bleken er na de rooiing geen verdere werken te 
zijn uitgevoerd. 
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3. 
Op 18 oktober 2017 werd zaakvoerder van 11erhoord 
door de natuurinspectie. HIJ betwistte de opdrachtgever te zijn voor de uitgevoerde werken. 
HIJ werd pas eigenaar op 18 Juni 2017. HIJ kende uiteraard het RUP uitbreiding stadspark. HIJ 
verwees naar het verslag van de werfvergaderlng van 3 aprll 2017. 

Oo 3 aorll 2017 w;is er een vereaderln~ geweest In waarop 
en aanwezig waren. Op deze vergadering was afgesproken 

dat de vegetatie op het perceel moest worden weggenomen zodat na het bouwverlof 
met hun werken konden beginnen. In het verslag staat: 'TO DO · vegetatie wegnemen 
tegen rfchtlljn bouwverlof 2017, om na het bouwverlof te starten door doet 
nodige (stronken moeten eruit). heeft het nodige om de lnstal/aHe te doen.' 

De werken werden door doorgegeven aan de firma die de 
die de werken In onderaanneming heeft doorgegeven aan de firma 

werken heeft uitgevoerd. 

voegde bij zijn verhoor van 18 oktober 2017 een geschreven verklaring. Hierin 
verklaart hij onder meer: "De ovdracht voor de desbetreffende werken werd niet gegeven door 

noch door Niettegenstaande het 
terrein nadien van hPP.ft oekocht, werd de opdracht destijds gegeven door de 
toenmalige efgenaar, te weten heeft bij 
een bestelllng gepfootst en hen verzocht om alle vegetatie te verwijderen en bomen te rooien 
op het terrein gelegen te te ( .. } Dat de 
opdracht en coördinatie zou doen van deze opdracht werd vastaelead In het werjverslag van 3 
aprll 2017 en fater ook bevestigd per mall door Mw. " 

Op 9 november 2017 liet telefonisch weten aan de natuurinspectie dat hij akkoord 
was om het perceel te herstellen zoals gevraagd, 

4. 

stelde dat dit alles was kunnen gebeuren door een miscommunicatie tussen 
en 

Uit het emallverkeer blijkt het volgende: 
Mall van 26 mei 2017 van naar 

: "ge/leve hierbij prijs te vinden vaar de volgende werken: alles binnen de eerste 
omheining (zoals afgesproken} worden de bomen gerooid, afgevoerd en de stronken 
uitgefreesd. Zone parking die verharq Js en vol Jong opschot staat wordt ge/Ijk met 
maafVeld afgeklepeld. Voor de prfjs von 13.500 euro + BTW" 
Mall van 29 mei 2017 van naar en 

waarbij de vorige mall met prijs werd geforward: HZoafs gevraagd heb ik de 
prijs gevraagd voor het volledig ontbossen van de percelen te Indien akkoord 
graag bevestlgfng aub.11 

Mall van 29 mei 2017 van aan en 
"Akkoord vr u/tvoerina". 

Mall van 28 Juni 2017 van naar 
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"Ik heb dulde//Jk afgesproken met dat de werken dienen uitgevoerd 
te worden voor l juni, dan kon Ik ze nog coördineren zoals Ik gedaan heb met de eerste 
opdracht {bomen weg aan de waterkant). Op dat moment wordt de opdracht nog eens 
duidelijk uitgelegd en had dit niet kunnen gebeuren. Dit heb ik allemaal niet 
kunnen/mogen doen vermits ze maar gestart zijn na 8 juni en de site dus niet meer van 
ons was. Ik heb enkel gefaclflteerd In deze opdracht en de offerte opgevraagd en 
doorgegeven aan waar hij z/jn akkoord op gegeven heeft." 

betwist dat zij de opdrachtgever zlJn van de werken. ZIJ hadden enkel gefaciliteerd In 
deze opdracht ter ondersteuning van van 
verklaarde dat de werken eigenlijk voor 8 Juni moesten gebeuren en dat ze het toen beter ging 
kunnen opvolgen hebben. Omdat de werken pas later gebeurden en toen geen eigenaar 
meer was, had ze dit niet kunnen verder opvolgen. Ze had enkel de offerte opgevraagd en dan 
doorgegeven aan waarover hij zijn akkoord had gegeven. Geen van hen had een 
vergunning aangevraagd. 

,an de verklaarde op 10 november 2017 dat 
ze goede ervaringen had met werken uitvoeren voor In november 2016 had 
met als contactpersoon hen prijs gevraagd voor hét rooien van 
bomen langs de Pas in april kregen ze hiervoor een bestelbon met vermelding "Boom 
en strulkvrlj maken van strook". Ze hadden deze opdracht doorgegeven aan Deze 
hebben deze werken utteevoerd vanaf 13 april 2017. n""'r rfF!1F! werken waren geen 
opmerkingen geweest. Rond half mei kreeg ze tel.efoon van I.v.m. 
nieuwe werken die op de site In moesten worden uitgevoerd. Op 18 mei 2011 was ze 's 
morgens met haar ter plaatse geweest had haar toen met een 
wijds gebaar getoond dat ALLES daar gerooid moest worden. Toen was nog eigenaar, 
maar vertelde dat de nieuwe eigenaar het zo wou. Op 21 mei 2017 
was ze daar ter plaatse geweest met de onderaannemer om de oodracht door te 
geven. Op 26 mei 2017 had ze de prijsofferte aan bezorgd. vroeg dan 
akkoord per mall aan d!e per mall antwoordde: "akkoord voor uitvoering". In de mall 
stond duidelijk "volledig ontbossen van de percelen In ', Volgende keer zou ze super 
ooletten dat ze de kapmachtlglng op papier zag. Ze had In vertrouwen gehandeld met 

. Ze werkten al zeker 25 jaar voor 

had de werken uitgevoerd vanaf 14 juni 2017 met de telefonische verzekering van 
dat alles in orde was, ook de vergunningen. Om de prijs op te maken 

was hij op een zondag met ter plaatse geweest. ZIJ had hem gezegd dat alles binnen de 
omheining weg moest. Op 14 juni l\ad de bevestiging per mail doorgestuurd. De werken 
duurden ongeveer een week. Toen hlJ aaar op 14 juni 2017 toekwam stond het hel< open. 

had hem bevestigd dat het hek voor hen van slot had 
gedaan. HIJ had daar toen niemand gezien. Na die week kreeg telefoon van 

dat er een probleem was omdat de veri;!unnln~ niet In orde was. Hij was toen heel 
kwaad geworden. Zaakvoerder van verklaarde dat hun 
samenwerking met steeds zeer goed was 
geweest en dat ze van een bedrijf als toch mochten verwachten dat zij de nodige 
vergunningen aanvragen vooraleer werken te laten uitvoeren. 
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De factuur van Nerd verstuurd naar lle niet wilde betalen. 
Toen stuurden ze de factuur naar die ook niet wilde betalen. 

6. 

Op 11 juli 2017 had een regulartsatleaanvraag Ingediend voor het rooien van de 
bomen en struiken, maar deze regularisatie werd geweigerd wegens in strijd met het 
Bosdecreet. De aanvraag betrof het rooien van 5404 m2 bomen en struikgewassen ouder dan 
17 Jaar en 9095 m2 spontane vegetatie Jonger dan 17 Jaar, De bomen ouder dan 17 jaar 
hadden diameters van 15 cm tot 100 cm. In de regularfsatleaanvrac1g stond dat de beplanting 
verkeerdelijk werd verwijderd bij het opschonen van het terrein. 

7. 

Op 28 februari 2018 werd door de Natuurinspectie vastgesteld dat de aanplantfnll zoal~ 
gevraagd In het BHBM was gebeurd. (behoudens de werfrulmte van 10 meter voor 1. 

Deze werfstrook dient in het najaar beplant te worden na de werken. Ook werd gevraagd om 
plantjes die te dicht bij elkaar stonden uit mekaar te zetten, 
Op 22 rnel 2018 werd vastgesteld dat de planten die te dicht blj elkaar stonden werden 
herplant. Niet alle planten hadden dit overleefd. Deze planten moesten In het volgende 
plantseizoen vervangen worden. 
In het najaar 2018 zou een nieuwe controle plaatsvinden. 

8. 
Op 26 september 2018 legde ook de burgerlijke partij stad klacht neer met burgerlijke 
partijstelling bij de onderzoeksrechter lastens 

en onbekenden wegens Inbreuken op de VCRO, 
Natuurdecreet, Bosdecreet en DABM. 

Op 7 november 2018 werd door de natuurinspecteur contact opgenomen met de firma 
en zonen die de heraanplant verzorgde. •erklaarde dat hij de 

aanplant na de werken van zal doen, maar dat deze nog niet waren uitgevoerd. Deze 
werken staan op het programma en zullen In het eerste plantseizoen worden uitgevoerd. 
TegellJkertljd zullen de boompjes dle niet aangeslagen zijn vervangen worden door nieuw 
plantsoen. 

9. 
Uit de kadastrale Informatie blijkt dat enkel eigenaar Is van de grond. 

3.2 Bespreking van de schuldvraag 

1. 
Beklaagden moeten zich voor de rechtbank verantwoorden wegens het ontbossen van een 
terrein gelegen In het ontbossen/vegetatiewijziging een Inbreuk 
uitmakende op: 

Het Bosdecreet en de VCRO (artikel 4.2.1, 2") (tenlastelegging A) 
het Bosdecreet en het Decreet houdende Algemene Bepalingen Inzake MIiieubeieid 
(DABM) (art. 16.6.3cjulqules lld 2) (tenlastelegging B) 



Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen - afdeling Dendermonde - 10eblad 

2. 

het Natuurdecreet (art. 13 §4), Besluit van 23 jull 1998 (art.8 §2) en DABM (art. 16.6.1 
§1 lld 1) (tenlastelegging D). 

Beklaagden worden ondermeer vervolgd voor Inbreuken op het Bosdecreet, wat strikt 
genomen een bevoegdheid Is van de politierechtbank gelet op artikel 138, 2• van het Wetboek 
van Strafvordering. Ontbossen zonder de vereiste stedenbouwkundige of 
omgevingsvergunning maakt echter steeds een Inbreuk uit op het VCRO wat een bevoegdheid 
is van de correctionele rechtbank. Beklaagden worden tevens vervolgd v0or vegetatlewljzlglng, 
wát eveneens een bevoegdheid Is van de correctionele rechtbank. Gelet op de samenhang met 
deze overige Inbreuken waarvoor de correctionele rechtbank bevoegd Is, Is deze rechtbank, 
namelljk het rechtscollege met de ruimste bevoegdheid, wel degelijk bevoegd om kennis te 
nemen van de verschlllende tenlasteleggingen, waaronder ook de Inbreuken op het 
Bosdecreet. 

3. 

te zlfn van de werken. 
namelijk 

'bultenzaakstelllng'. 

;telt geen eigenaar te zijn van het onroerend goed, noch uitvoerder 
zou enkel dezelfde zaakvoerder hebben als 

Jerzocht de rechtbank tot 

werd In het strafdossier verhoord als zaakvoerder van op 18 
oktober 2017. Het pv vermeldt dat diensten verleent aan de eigenaar 

verklaarde In dit verhoor dat hij aanwezig was op de werfvergadering 
van 3 april 2017 voor 
werd Redagvaard. 

Het Is om die reden dat eveneens 

heeft de verwarring fn het strafdossier tussen 
zelf veroorzaakt door steeds op te treden als zaakvoerder van 
van als zaakvoerder van 

en 
In plaats 

De rechtbank stelt vast dat de verkoopsovereenkomst Inderdaad werd gesloten tussen 
An In het aanvankelijk proces-verbaal werd foutief vermeld dat 

eigenaar was van het perceel ten tijde van de beweerdelijke ontbossing. 
heeft op het eerste zicht dan ook niets te maken met deze 

strafzaak of dit wordt thans niet voldoende aangetoond, Ondanks de vraag van de rechtbank 
aan het openbaar ministerie om de statuten van alle beklaagden te voegen, Is dit niet gebeurd. 
De rechtbank heeft geen kennis van de statuten van en kan niet nagaan of 

een mandaat had Uit de statuten van 
(die door beklaagde zelf werden bijgebracht) blijkt wel dat het ééh van hun 

doelstelllngen is om bijstand, advies en leiding te verlenen aan bedrijven. Of dit ook een 
verantwoordelijkheid Inhield op het vlak van de aanvraag van vergunningen voor 

Is goed mogelijk, doch thans niet bewezen, 

Het openbaar ministerie heeft ter zitting verzocht deze partij buiten zake te stellen. 
Om die reden zal de rechtbank derde beklaagde ontslaan van rechtsvervolging zonder kosten. 
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4. 
Eerste beklaagde, werd niet verwezen bij beschikking van 
de raadkamer van 26 november 2019. De rechtbank Is gebonden door de beschikking van de 
raadkamer en niet door de dagstelling. De strafvordering is ten aanzien van 

niet ontvankellJk. 

Nerd wel verwezen naar de correctionele rechtbank bij beschikking van 
de raadkamer van 26 november 2019 maar werd niet opgeroepen voor de zitting. Dit betrof 
duldellJk een vergissing aangezien werd opgeroepen In plaats 
van is vrllwillli verschenen op de zittinl! van 1 februari 2021, 
er werden condusles neergelegd voor en ,eeft zijn verweer 
kunnen voeren waardoor de rechten van verdediging niet werden geschonden en een 
bilkomende oproeping vóor de zitting niet nuttig was. De strafvordering ten aanzien van 

Is ontvankelijk en de rechtbank zal, voor de duidelijkheid, wanneer hlerna 
wordt verwezen naar tweéde beklaagde, hiermee aanduiden. 

s, 
De feiten voorwerp van de tenlastelegging A zijn thans, voor zover bewezen, sinds 1 maart 
2018 strafbaar gesteld door artikel 6.2.1, lid 1, 1 • en 2 Vlaamse Codex Rulmteljke Ordening. 
Deze wijziging laat de strafbaarstelling onverlet; dezelfde straffen als voorheen zijn van 
toepassing. Terecht verwijst de tenlastelegging A naar het artlkel 6.1.1, lld 1, 1 • en 2 Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening zoals van toepassing was ten tijde van de feiten en tot 1 maart 
2018. Het middel aangevoerd hieromtrent door de raadsman van Is niet 
dienstig. De rechtbank zal de tenlastelegglng A uiteraard ook niet uitbreiden naar andere 
onderdelen van artikel 6,1,1 (oud) of 6.2,1 (nieuw) van de VCRO, 

6, 

Het staat voor de rechtbank vast dat er op het perceel te 
kadastraal gekend als zich een bos bevond dat 
tussen 14 Juni 2017 en 30 Juni 2017 werd verwijderd door vierde beklaagde 

zonder vergunning en dat er op het perceel ook vegetatie werd gewijzigd door het 
rooien van houtachtige beplantingen. 

Of een perceel al dan niet bosgebied is wordt niet bepaald door de inkleuring op het 
gewestplan, maar door de feitelijke toestand van het perceel volgens de kenmerken 
omschreven In artikel 3 Bosdecreet, zodat de omschrijving van het perceel als Industriegebied 
en niet als bos, niet relevant Is. 
Ontbossen wordt door artikel 4, 15° Bosdecreet omschreven als iedere handeling waardoor 
een bos geheel of gedeelteilJk verdwijnt en aan de grond .een andere bestemming of gebruik 
wordt gegeven. 

Artikel 3, § 1 Bosdecreet omschrijft de bossen als grondoppervlakten waarvan de bomen en de 
houtachtige strulkvegetatles het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna 
en flora behoren en die één of meer functies vervullen. 
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Dat er wel degelljlc sprake was van een bos, blijkt afdoende uit het fotodossler, de 
vaststellingen van de natuurinspecteurs en de regularisatieaanvraag Ingediend door 

Daaruit blijkt dat op het terrein een verwilderd bos was ontstaan en dat de bomen de 
gemiddelde hoogte van vier meter ruim overschreden hadden en reeds een ruime diameter 
hadden bereikt op het ogenblik van de ontbossing. Dat het bos een bijzondere waarde en 
functie had blijkt ook uit de opname van het perceel In het RUP Stadspark voor uitbreiding van 
het stadspark. 

Deze handeling waardoor In casu het perceel niet louter werd ''opgeschoond" maar zonder 
vergunning volledig werd ontdaan van alle begroeiingen maakt een ontbossing en 
vegetatiewij ziging uit zoals bedoeld In de tenlasteleggingen A, 8 en 0. 

7. 
Gelet op de gegevens van het strafdossier staan volgende gegevens voor de rechtbank vast: 

Er waren twee onderscheiden werken gebeurd op de site door 
op vraag van : één waarbij enkel op een strook aan de oevers 

op vraag van 11egetatie werd weggenomen en één vanaf 14 juni 2017 waarbij 
het volledig perceel ontbost werd. Het komt aannemelijk voor dat de afspraken 
gemaakt op de werfvergaderlng van 3 april 2017 enkel de werken aan de oevers 
betroffen. had geen belang bij de voUedlge ontbossln$1 van het terrein en dit 
komt ook overeen met de verklaringen van ?n 

het perceel werd ontbost op Initiële vraag van zaakvoerder van 
In de conclusie van staat dit ook vermeld: 'Na de urtvaerlna van de 
hierboven vermelde werken, werd door de heer aan mevrouw 
gevraagd af het mogelijk was om nog een oanto/ andere struiken en bomen te laten 
verwijderen van de site. Concreet g/nQ het om enkele bomen en struiken naast de 
initiële strook van 3,25 meter, alsook om het opschietend gewas op het mfddenl)/efn.' 
De ontbossing of de zogenaámde 'opschoning' van het terrein kwam enkel 

ten goede, die de site wou klaarmaken voor projectontwlkkellng. 
De kosten voor de ontbossing dienden finaal gedragen te worden door 
dit gelet op de voorafgaandelljke goedkeuring die gevraagd werd aan 
aangaande de prijsofferte. 

beloofde de ontbossing te regelen nog voordat eigenaar 
zou worden. Er werd Immers aangedrongen op uitvoering voor 8 Juni 2017. Dat dit 
uiteindelijk niet lukte voor deze datum, belet niet dat dit wel degelijk de bedoeling 
was. 
Zowel als fungeerden als oodracht11:evers In een soort van 
cascade. beschreef de werken aan en 
beschreef op zijn buurt de werken aan de aannemer. diende akkoord te 
gaan met de prijs alvorens het definitieve groen licht gaf aan de 
aannemer om te starten met de werken. 



J 
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8. 
Zoals hierboven reeds gesteld werd er ontbost met vegetatiewijziging zonder vergunning. Dit 
maakt een Inbreuk uit op artikel 4.2.1 VCRO, 16.6.3qulnqules DABM en artikel 8 §2 van het 
Besluit van 23 Jull 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk mllleu. De bewezen misdrijven 
houden verband met de verwezenlijking van het doel of kaderen in de behartiging van de 
economlsçhe belangen van tweede, vierde, vijfde en zesde beklaagde. De misdrijven konden 
plaatsvlnden gelet op wetens en willens genomen beslissingen door natuurl!jke petsonen 
binnen de rechtspersonen. Dat er een ontbossing kon plaatsvinden In dergelijke grote 
bedrijven zonder vergunning wijst QOk op een gebrekkige Interne organisatie waarbij 
voorafgaand niet de nodige stukken werden verzameld, opgevraagd of Ingekeken alvorens tot 
actie over te gaan. Deze fouten maken eigen fouten uit van de rechtspersonen en kunnen de 
rechtspersonen worden toegerekend. 

De fouten werden wetens en willens gepleegd nu beklaagden bewust en vrijwillig handelden 
en een rechtvaardigingsgrond of schuldultslultlngsgrond niet aannemelijk wordt gemaakt. 
Wanneer beklaagden handelden In strijd met wat e·en normaal zorgvuldige en vooruitziende 
persoon, geplaatst In dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan, Is voldaan aan 
deze schuldvorm, waarvoor onachtzaamheid volstaat. 

~I ~ 

hebben allen gehandeld als daders of mededaders aan de bewezen misdrijven. Elk van hen 
heeft fouten gemaakt waardoor zij rechtstreeks hebben meegewerkt aan het misdrijf. De 
VCRO of het DABM stelt ook niet de fysieke handeling op zich strafbaar (de werknemer op zich 
die de bomen uitdoet Is niet strafbaar), maar de miskenning van de vergunningsplicht. Het is 
de eigenaar/exploitant die de vergunning moet aanvragen en de aannemer die moet nagaan 
of er een vergunning Is. 

De rechtbank volgt de redenering van dat zij enkel gefadlfteerd hebben en geen 
opdracht hebben gegeven en daarom geen fout maakten niet. heeft de opdracht 
aanvaard van :>m een aannemer aan te spreken en werken te laten uitvoeren 
voordat !lgenaar zou worden. kan 2fch er niet achter verschuilen 
dat de werken pas werden uitgevoerd nadat de eigendom was ovérgegaan op en 

daarom niet moest Instaan voor de ven:iunnlnit nu het eigenlijk de bedoeling was 
dat de werken eerder werden uftRevoerd toen wel nog eigenaar was. In die 
omstandigheden moest er wel degelijk op toezien dat er een vergunning 
aanwezig was voor er aan kon gezegd worden dat er gestart mocht 
worden met de werken. Uit het strafdossier blijkt bovendien dat er nooit een rechtstreeks 
contact was geweest tussen m 

ging er dus terecht vanuit dat haar opdrachtgever was. 
was goed op de hoogte van de omvang van de werken die gingen plaatsvinden en in die 

omstandigheden wist dat er een vergunning diende te worden aangevraagd. Als 
eigenaar van de site vroeg nochtans geen vergunnlne aan. noch deed zij navraag 
of de toekomstige eigenaar een vergunning had aangevraagd. handelde hierdoor 
In strijd met wat een normaal voorzichtig en vooruitziend persoon in dezelfde omstandigheden 
zou hebben gedaan. Dwaling wordt niet aannemelijk gemaakt. 
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Een eenvoudige vergissing, ook al Is beklaagde te goeder trouw, levert geen onoverwinnelijke 
dwaling op. Ook een loutere onwetendheid maakt In principe geen dwaling uit. 
Gelet op de duidelijke handelingen die :elf hee~ gesteld en waarvoor zij zelf de 
verantwoordeltjkheld moet draaen, kan zich niet beroepen op de bewoordl~en 
in de compromis dat moest Instaan voor de vergunningen. Minstens had 

moeten nagaan of een verizunnlna had aangevraagd alvorens de 
opdracht tot ontbossing te geven aan , Dat ieen 
(financieel} belang had bij de ontbossing heeft geen Invloed op het al dan niet bewezen zijn 
van de feiten. Een verder onderzoek naar de structuur van de rechtspersoon Is voor de 
rechtbank niet vereist. 

gaf opdracht om bomen en struiken en vegetatie weg te nemen op een 
perceel waarvan zlJ binnenkort eigenaar zouden worden. De zaakvoerder gaf via mall zijn 
akkoord over de prijsofferte voor een volledige ontbossing. Beklaagde kan er zich niet achter 
verschuilen dat het nooit zijn bedoeling zou geweest zijn om zoveel gewassen te verwijderen. 
Beklaagde heeft zich blijkbaar niet de moeite getroost om samen met de uitvoerders ter 
plaatse te gaan, de opdracht duidelijk op papier te zetten en was niet aanwezig op het 
moment van de uitvoering. Beklaagde was blijkbaar ook niet gealarmeerd door de duidelijke 
bewoordingen In de email/prijsofferte waarover hij zijn akkoord gaf. Deze extreme 
nonchalance maakt geenszins een dwaling of onoverwfnnelljkheld of onschuldige 
onwetendheid uit, maar Is een grove nalatigheid In hoofde van de rechtspersoon. Bovendien 
had beklaagde ook voor de beperktere werken die hij zogezegd voor ogen had welllcht een 
vergunnlng/kapmachtlging moeten aanvragen. Indien hij dit had gedaan, waren de werken 
voor de andere partijen duidelijk geweest en had de volledige ontbossing wellicht nooit 
plaatsgevonden. De rechtbank betwijfelt bovendien ten zeerste dat er lnltleel door 
slechts een zeer beperkte opdracht werd gegeven nu dit uit geen enkel stuk blijkt Dat 

de gevolgen nooit zou gewild hebben en onmlddellljk overgegaan zou zijn tot herstel 
doet aan het bewezen zijn van de tenlasteleggingen geen afbreuk, Het materieel en moreel 
opzet In hoofde van de rechtspersoon Is wel degelijk bewezen en behoeft geen verder 
onderzoek naar het doel, de belangen, het beleid, het bestuur, de structuur en besllsslngswljze 
en bevoegdheden binnen de rechtspersoon. 

3anvaarde de opdracht van m gaf opdracht aan 
om de werken uit te voeren. Bij was er geen 

twijfel over de omvang van de werken en betrof het duldelljk een vergunnlngspllchtige 
ontbossing, Zij mochten er niet zomaar vanuit gaan dat er een vergunning was omdat 

als grote speler toch wel een vergunning zou aangevraagd hebben; dat zij al lang 
voor werken uitvoerden en nog nooit problemen hadden gehad. Ook 

moest als uitvoerder nagaan of er een vergunning was alvorens met de 
werken te starten. Op basis van de vergunning zou ook de omvang van de werken duidelijk 
geweest zijn. Nu ging enkel voort op mondelinge Instructies die 
weliswaar kort omschreven werden opgenomen In de prijsofferte. Door deze aanzienlijke 
werken uit te voeren zonder vergunning handelden aannemer en 
onderaannemer In strijd met wat een normaal voorzichtig en 
vooruitziend persoon In dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan. Beklaagden wisten 
belden dat er een vergunning nodig was en uit niets blijkt dat zij zich voldoende geînformeerd 
hadden op voorhand of verkeerd geînformeerd waren. 
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Onwetendheid of goede trouw beïnvloedt de schuldvraag niet nu er enkel algemeen opzet 
vereist Is. Beklaagden pleegden de feiten wetens en willens, dit Is bewust en met kennis van 
zaken en zonder dat rechtvaardiging, schuldonthefflng of niet-toerekeningsvatbaarheid 
enigszins a.annemellJk wordt gemaakt. Beklaagden maken de onoverwinnelijke dwaling niet 
aannemel!Jk. Dat expliciet aan zou gevraagd 
hebben naar de aanwezigheid van een vergunning blijkt niet uit de stukken. 

Ook de verzwarende omstandigheid dat de feiten van de tenlastelegging A werden gepleegd 
door professionals Is voor vierde, vijfde en zesde beklaagde bewezen. Het misdrijf van de 
tenlastelegging A werd gepleegd door personen die In de uitoefening van hun activiteit 
onroerende goederen kopen, verkavelen, te koop of te huur zetten, verkopen of verhuren, 
bouwen of vaste of verplaatsbare inrichtingen, ontwerpen en/of opstellen of personen die bil 
die verrichtingen als tussenpersoon optreden bij de uitoefening van hun beroep. 
heeft ondermeer als doelstelling het verwerven van onroerende goederen en 

er zijn aannemers. 

3.3 Straftoemeting 

1. 
De rechtbank legt voor _ 
en overeenkomstig artikel 65, eerste lid Strafwetboek één straf op voor de 
feiten van de tenlasteleggingen A, Ben D samen, met name de zwaarste. 

Bij de straftoemeting houdt de rechtbank rekening met de aard en de objectieve ernst van de 
bewezen verklaarde feiten, de begeleidende omstandigheden en het strafverleden van 
beklaagden, voor zover de rechtbank die kent, 

De straf heeft niet alleen een vergeldende functie, ze moet ook preventief werken: ze moet 
beklaagden ertoe aanzetten In de toekomst geen misdrijven meer te plegen. 

2. 
De naleving varî de vergunnlngspllcht Is essentieel voor het realiseren van een goede 
ruimtelijke ordening, die het algemeen . belang dient. Bossen helpen mee het klimaat te 
reguleren en zuiveren de iucht. Vlaanderen, dat bovendien een bosarme regio Is, heeft nood 
aan een goede regulering en handhavlnR van de tetzake geldende wetgeving. Beklaagden 
lieten zich meeslepen In een project van dat snel moest gerealiseerd worden en 
waarbij geen van hen de moeite deed om een vergunning aan te vragen of na te gaan of een 
vergunning werd aangevraagd. Hierdoor ging een belangrijk stuk bos verloren dat opgenomen 
was In het RUP uitbreiding stadspark gelet op de mooie ligging in Ondanks de 
heraanplant duurt het natuurlijk nog Jaren vooraleer dezelfde natuurwaarde wordt bereikt. De 
straf moet van die aard zijn dat beklaagden de ernst van de feiten lntlen en zij zich ten allen 
tijde vergewissen van de vergunningsplicht. 
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3. 
Beklaagden zijn rechtspersonen. Ondanks het expliciete verzoek van de rechtbank aan het 
openbaar ministerie om de strafregisters te voegen, Is dit niet gebeurd. De rechtbank kan aldus 
geen rekening houden met eventuele strafrechtelijke voorgaanden. 

Gelet op de ernst van de feiten en de gevolgen gaat de rechtbank niet In op de gevraagde 
opschorting voor tweede, vierde, vijfde en zesde beklaagde. In die omstandigheden Is de door 
het openbaar ministerie gevorderde geldboete van 2,000 euro passend en noodzakelijk. 
Aangezien de rechtbank geen weet heeft van strafrechtelljke voorgaanden en nu er intussen 
heraangeplant werd, zal de recl)tbank wel uitstel verlenen voor de helft van de opgelegde 
geldboete voor elk van de veroordeelden. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

1. 

en Stad stelden zich burgerlijke partij 
lastens beklaagden. Deze vorderingen zljn tijdig en regelmatig. Ze zijn ontvankelijk voor zover 
gericht tegen tweede, vierde, vijfde en zesde beklaagde. 
De ;t.elde zich burgerlijke partij lastens 

en Deze vordering Is tijdig en 
regelmatig. Ze Is ontvankelijk voor zover gericht tegen vierde, vijfde en zesde beklaagde. 

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerl!Jk Wetboek, Is degene die door zijn schuld aan 
een ander schade berokkent, verplicht deze schade integraal te vergoeden, wa1 implh;eert dat 
de benadeelde teruggeplaatst wordt In de toestand waarin hij zich zou hebben bevonden 
indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld. Degene die schadevergoeding 
vordert moet bewijzen dat er tussen de fout en de schade, zoals die zich heeft voorgedaan, 
een oorzakelijk verband bestaat; dit verband veronderstelt dat, zonder de fout, de schade zich 
niet had voorgedaan, zoals ze zich heeft voorgedaan. 

Morele schade komt niet voor precieze begroting in aanmerking. Het gaat In essentie om de 
Juridische erkenning van het leed dat werd berokkend. Bij de begroting van deze schade houdt 
de rechtbank rekening met de ernst van de feiten en de Impact hiervan op het slachtoffer 
evenals met de bedragen die gebrulkelijk worden toegekend In gelijkaardige gevallen. 

Burqerllllre pqrtl/ 

2. 
De heeft wel degelijk het vereiste belang. Uit de artikelen 2.4, 3.4 en 9,3 van het Verdrag 
van Aarhus van 25 juni 1998 betreffende toegang tot Informatie, Inspraak bij besluitvorming 
en toegang tot de rechter Inzake mllleuaangelegenheden volgt dat België op zich de 
verpllchtlng heeft genomen om verenigingen die de bevordering van de milieubeschermlng tot 
doel hebben de toegang tot de rechter te verzekeren Ingeval zij met de bepalingen van het 
nationale mllleurecht strijdig handelen en nalaten van privépersonen en overheidsinstanties 
wlllen betwisten voor zover zij daartoe voldoen aan de In het nationale recht vastgelegde 
criteria. 
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Die criteria mogen niet zodanig worden omschreven of uitgelegd dat zij de toegang van deze 
verenigingen In dergelijk geval onmogelijk maken. De rechter mag de In het nationale recht 
opgenomen criteria uitleggen In overeenstemming met de doelstellingen van artikel 9.3 
Verdrag van Aarhus. 
Volgens artikel 3 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering behoort de rechtsvordering 
tot herstel van schade aan hen die de schade hebben geleden. Zij dienen te doen blijken van 
een rechtstreeks en persoonlijk belang. Indien een dergelijke rechtsvordering wordt Ingesteld 
door een rechtspersoon die zich krachtens zijn statuten tot doel heeft gesteld de 
mllleubeschermlng te bevorderen en ertoe strekt het met de bepalingen van het nationale 
milieurecht strijdig geacht handelen en nalàtèn van privépersonen en overheidsinstanties te 
betWisten voldoet die rechtspersoon op tief vlak van belang aan de ontvankelljkheldsverelste 
voor het instellen Vàn een rechtsvordering. 

Uit de statuten van blij~ dat de vereniging werd opgericht op 30 december 1974 en 
onder meer tot doel heeft als aanloop te dienen voor jongeren die zich blijvend willen Inzetten 
voor de bescherming van de natuur en het leefmilieu en Initiatieven te nemen of te 
ondersteunen lh verband met natuur- en mllleubeschermlng en natuurbeheer. De vereniging 
heeft als werkingsgebied het Vlaamse gewest en het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

Overeenkomstig artikel 9.3 van het Verdrag van Aarhus van 25 Juni 1998 heeft deze burgerlijke 
partij de toegang tot de Belgische rechter. 

2. 
De ifordert een morele schadevergoeding van 5.000 euro en een adminlstratlekost 
van 100 euro, vermeerderd met de lntèresten vanaf 1 juli 2017. Voor de morele schade 
verwijst ,aar de collectieve ~chade die de ontbossing heeft teweeg gebracht doordat 
de bomen hun functie van het opnemen van fljnstof en C02 niet meer kunnen ultvoerert, het 
biodiversiteitsverlies, het verlies van fauna en flora, het verlies van het groene uitzicht. 

3. 
De bewezen verklaarde tenla$tel11gglngen A, B en D hebben afbreuk gedaan aan de 
natuurwaarden, namelijk het behoud van bossen, die de burgerlijke partij beoogt te 
beschermen en hebben het collectief belang, waarvan de burgerlijke partij de verdediging 
nastreeft, aangetast en veroorzaakten aldus schade voor deze burgerlijke partij. 

Bij gebrek aan gegevens die een precieze becijfering van de geleden schade toelaten, bepaalt 
de rechtbank de door de burgerlijke partij geleden morele schade In blllljkhcld op 700 euro. De 
rechtbank houdt hierbij rekening met de specifieke statutaire doelstellingen van de burgerlijke 
partij waarbij de rechtbank vaststelt dat de hoofddoelstelling niet de bescherming van de 
natuur op zich Is, maar het verenigen van Jongeren die interesse hebben voor de natuur. De 
burgerlijke partij Is dus In de eerste plaats een jeugdbeweging. Het ontboste perceel was geen 
speelbos. 

De rechtbank kent de burgerlijke partij daarnaast de schadevergoeding voor 
administratiekosten toe zoals gevorderd. Deze Is billijk begroot en wordt gebruikelijk 
toegekend conform de Indicatieve tabel. 
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De rechtspleglngsvergoedlng wordt door de rechtbank berekend op basis van het toegekende 
bedrag In plaats van op het gevorderde bedrag nu dit laatste klaarblljkelljk overgewaardeerd 
was. Deze burgerlij ke partij heeft hierdoor recht op een rechtspleglngsvergoeding van 480 
euro. 

Burqerllike pqrtll 

4. 
De stad vordert een schadevergoeding van 52.448,17 euro voor de aanleg van een 
fietspad met wortelbruggen, een schadevergoeding van 10.000 euro voor achternageloop, 
admlnlstratielcosten, personeelslcosten en procedurekosten, een schadevergoeding van 10.000 
euro voor verlies aan natuurwaarden en doorkruising van het beleid en een schadevergoeding 
van één symbolische euro voor de schade aan natuur, mllleu en ecosysteem. Daarnaast 
vordert de stad een boscompensatle van 1ha bos op het grondgebied van de stad 
(ondergeschikt een bedrag van 73.000 euro) en een rechtspleglngsvergoedlng van 6.000 euro. 

5. 
De bewezen verklaarde tenlasteleggingen hebben schade toegebracht aan de Stad 
waarvoor de veroordeelden moeten instaan. 

De rechtbank gaat niet In op de vordering tot vergoeding van de aanleg van het fietspad met 
wortelbruggen. Deze kosten werden reeds gemaakt voorafgaand aan de feiten en de 
wortelbruggen zijn nog dienstig voor de toekomst. Er werd geen schade toegebracht aan het 
fietspad. De gemaakte kosten voor het fietspad maken geen schade uit die in causaal verband 
staat met de bewezen feiten. 

De rechtbank gaat ook niet In op de vordering tot boscompensatle. Een burgerlijke partij kan 
enkel vergoeding vragen voor haar eigen schade wat ook een herstel In natura kan omvatten. 
De gemachtigd ambtenaar ANB heeft reeds geoordeeld dat het herstel In natura werd bereikt 
door de heraanplant die ook werd verwezenlijkt 

De rechtbank aanvaardt dat er meer kosten werden gemaakt voor achternageloop dan de 
gebrulkelljke 100 euro voor administratiekosten. Het opmaken van pv's en het oordelen over 
een regularlsatleaanvraag behoort echter tot de reguliere taken van de stad. De bijstand van 
een advocaat wordt financleel verrekend In de rechtsplegingsvergoedlng. De rechtbank 
bepaalt de schade In blllljkheid op 500 euro. 

De ontbossing heeft wel degelijk de plannen van de stad doorkruist met betrekking tot de 
uitbreiding van het stadspark en een voor de stad belangrijke natuurwaarde ging verloren. Uit 
de stukken blijkt de mooie ligging en esthetlsçhe waarde van het bos voor de stad en haar 
inwoners. De heraanplant maakt deze schade niet onmlddellljk goed. De rechtbank begroot 
deze schade In billijkheid op 8.000 euro. 

De rechtbank kent geen symbolische schadevergoeding toe van 1 euro \/Oor schade aan milieu, 
natuur en ecosysteem. Deze schade concreet voor de stad zit reeds vervat In de 
vergoeding van 8.000 euro. De stad Is niet bevoegd om op te treden voor het collectief 
belang Inzake mllleu. 
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De stad heeft recht op een totale schadevergoeding van 8.500 euro, te verhogen met de 
Interesten zoals hierna bepaald. De rechtbank bepaalt de rechtspleglngsvergoedlng op dit 
bedrag nu het gevorderde kennelijk overgewaardeerd was. De stad neeft recht op een 
rechtspleglngsvergoedlng van 1.080 euro. 

ll.UI9erllike partli 

6. 

vordert een schadevergoeding van 1 symbolische euro ten aanzien van de 
overige beklaagden voor reputatieschade. Gelet op haar elgén veroordeling In deze zaak is 
deze vordering ongegrond. Indien zelf haáingestaan voor de vergunning of 
had nagekeken of er een vergunning was alvorens opdracht te geven tot ontbossing, dan 
warèn de feiten niet of niet In de gegeven omstandigheden gepleegd. 

Qverlae buraerlllke belanaen 

7. 
Omdat de door tweede, vierde, vijfde en zesde beklaagde gepleegde misdrijven mogelijk nog 
andere schade hebben veroorzaakt, houdt de rechtbank de overige burgerlijke belangen 
ambtshalve aan, overeenkomstig artikel 4 van de Voorafgaande Titel wetboek van 
Strafvordering (art. 4 V.T.Sv.). 

s. TOEGEPASTE WETTEN 

De bijzondere wetten zoals vermeld In punt 1. Tenlasteleggingen; 
Wet van 15 Juni 1935, art. 2, 11 tot 14, 21 tot 24, 31 tot 37, 40, 41; 
Wetb. van strafvordering, art. 162, 182, 184, 185, 189, 190, 190ter, 191, 194, 195; 
Strafwetboek, art. 2, 38, 39, 40, 50, 65, eerste lld, 66, 79, 80; 
Wet van s maart 1952, art. 1, gew. programf1"lawet d.d. 24.12.1993, art. 1; gew. art.36 Wet 
07.02.2003; Art. 2 en 3 van de Wet van 28.12.2011 houdende diverse bepalingen Inzake 
Justitie (B.S. 30.12.2011), zoals gewijzigd bij B.S. 29.12.2016, art. 59, 60; (opdeciemen); 
Art. 6 Programmawet Il van 27.12.2006; 
W.01,08.1985, art. 28, 29, gew. art. 1 K.B. 31.10.200~ (25 euro); 
Wet van 29 Juni 1964, art. 8§1; gew.W. 10.2.1994; (uitstel); 
Wet van 17.4.1878, art. 3 en 4; burg. wetb. art. 1382, 
Wetb. strafrecht, art.44, 45; (BP). 
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BESLISSING 

De rechtbank beslfst OP TEGENSPRAAK ten aanzien van beklaagden 

burgerlijke partijen 
en tevens ten aanzien van de 

en 

QP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank verklaart de strafvordering ten aanzien van eerste beklaagde 
0NONTVANKELUK. 

* * • 

2. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, B en 
D; 

toepassing makend van artikel 65, lld 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
16.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 2,000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (xB); 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuityoeriegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 Jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt Ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Ptldragen • vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit oni EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzett elijke gewelddaden; 
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3. 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van so,oo euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het konlnl<lljk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken; 

veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelljnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

• * * 

De rechtbank ONTSLAAT derde beklaagde VAN RECHTSVERVOLGING zonder kosten. 

4 - -

De rechtbank: 

- verklaart vierde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, B en D; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt vierde beklaagd!,! voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
16.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 2.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x8}; 

verleent vierde beklaagde GEWOON UITSTEL yan de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opge.iegde geldboete voor een periode van 3 Jaar. 

Wijst vierde bekia~gde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt Ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van vierde beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 
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5. 

-- ---------------

legt vierde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 

strafzaken; 

veroordeelt vierde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro, 

.. .. .. 

De rechtbank: 

verklaart vijfde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, Ben D; 

toepassing makend van artikel 65, lid 1 v;1n het Strafwetboek; 

veroordeelt vijfde beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
16.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 2,000,00 EURO, verhoogd met 70 

opdeciemen (x8); 

verleent vijfde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 Jaar. 

wijst Vijfde beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt Ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

BUdragen • vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt In hoofde van vijfde beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wljze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers 

van opzettelijke gewelddaden; 

legt vijfde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2d• lid van het koninklijk besluit 
van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 

strafzaken; 
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6. 

veroordeelt vijfde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelljnsbfJstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

.. .. .. 

De rechtbank: 

verklaart zesde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlasteleggingen A, Ben D; 

toepassing makend van artikel 65, lld 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt zesde beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
16.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 2.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x8); 

verleent zesde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitygerlegglng van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van 3 Jaar. 

wijst zesde beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt Ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Blldragen • vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van zesde beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij 
wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot flnanclêle hulp aan slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden; 

legt zesde beklaagde bovendien èen vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure vah 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2• lid van het koninklijk besluit 
vah 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In 
strafzaken; 

veroordeelt zesde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedeliJnsbljstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro. 

* • • 
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De rechtbank veroordeelt 
hoofdelllk tot de gerechtskosten, tot op heden In hun 

geheel begroot op de som van 687,44 euro. 

Legt de kosten begroot op 27,99 euro (dagvaarding 3d• beklaagde) ten laste van de Belgische 

Staat. 

OP BURGERLUK GEBIED 

✓ Vordering 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
ontvankelijk voor zover gericht tot tweede, vierde, vijfde en zesde beklaagde en deels 

gegrond. 

veroordeelt en 
hoofdeUlk om aan de burgerlijke partij een definitief bedrag 

van 800 euro te betalen voor de geleden materiële en morele schade, te 
vermeerderen met de Interesten aan de wettelijke Interestvoet vanaf 1 juli 2017 tot de 
datum van dit vonnis en vanaf dan vermeerderd met de vergoedende Interesten aan 
de wettelijke Interestvoet tot de datum van betaling. 

veroordeelt en 
hoofdelllk tot de kosten van deze burgerlijke partij, hierin begrepen 

een rechtspleglngsvergoedlng van 480 euro. 

✓ Vordering Stad 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij nruL ontvankelijk voor zover 
gericht tot tweede, vierde, vijfde en zesde beklaagde en deels gegrond. 

veroordeelt _ en 
hoofdeUlk om aan de burgerlijke partij stad een definitief bedrag 

van 8,500 euro te bètalen voor de geleden materiële en morele schade te 
vermeerderen met de Interesten aan de wettelijke Interestvoet vanaf 1 juli 2017 tot de 
datum van dit vonnis en vanaf dan vermeerderd met de vergoedende Interesten aan 
de wettelijke Interestvoet tot de datum van betaling. 
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- veroordeelt en 
hoofdelijk tot de kosten van deze burgerlijke partij, hierin begrepen 

een rechtspleglngsvergoedlng van 1.080 euro. 

✓ vordering 

De rechtbank: 

- verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk voor 
zover gericht tot vierde, vijfde en zesde beklaagde maar wijst ze af als ongegrond. 

✓ Overige burgerllil<e belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 Juni 1935. 

Dit vonnis is in buitengewone openbare terechtzitting uitgesproken op EEN MAART 
TWEEDUIZEND EENENTWINTIG door de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Dendermonde, 016 kamer, samengesteld uit: 

rechter, voorzitter van de 016 kamer, 

In aanwezigheid van 
MPrhttl:r..Rri v.:1.A-m"l ffler 

Voor eensluidend afschrift afgeleverd 
aan het Openbaar Mlnisterie

021 Dendermonde, de tl 2 MAARl 2 
De griffier-hoofd van dienst, 

griffier-hoofd va.nJ11enst 

substituut-procureur des Konings 




