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Bestemd voor bestuurliJke lnllchtlngft 
VriJ van griffierechten 

De rechtbank van eerste aanl eg te Mechelen , 11" kamer, rechtsprekend 
i n cor rectionel e zaken, wijst het volgende vonnis : 

dd . 7.1 .1998 In zake van het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partij 

nr. 66CP. 323-95 26- HET VLAAMS~ GEWEST , vertegenwoordigd door de Vlaamse Reger:ï,ng, ten 
verzoeke van de Vlaamse Minister van Cultuur, Gezin en Welzijn, met 

van het parket kabinet te 1000 Brussel, Martelaarsplein, 7; 

vert egenwoordigd door Mr. loco , advokaat te 

tegen 

t 1- 1. geboren te op landbouwer , 

LX 

i9 

3-o 

wonende 

2 . geboren te op 
bediende, wonende 

3. , geboren te op 
poets ter , wonende 

4. geboren te op 
wonende 

allen bijgestaan door Mr. , advokaat te 

Beklaagd van te op een ni et nader te bepalen ti jdstip 
tussen 1 februari 1995 en 16 februari 1995 

Bij inbreuk op art . 6, 21/2", 22 en 23 van de wet van 7 .8 . 1931 op het 
behoud van monumenten en landschappen, zoals gèwijzigd door art . 2 
van het decreet van de Vlaamse gemeenschap dd 14.7 .1993, · werken te 
hebben ondernomen, welke verboden zijn bij het Koninklijk Besluit tot 
rangschikking van een landschap en zonder dat zij bij Koninklijk 
Besluit van latere datum werden toegelaten, namelijk : 
door in het landschap " " 



. -

gerangschikt bij M.B. van 18.10.1993 op de percelen gelegen te 
· gekadastreerd als 

en met een totale oppervlakte 
van : 
- nr . : 42 a en 15 ca. - nr. · 08a en 25ca. eigendom van 

- nr. 8a 25ca. - nr. .0093 ca . en - nr . 29 a en 
42 ca. , eigendom van de 
te 

- nr. 
van 

35 a 30 ca , eigendom voor ieder van 1/2 volle eigendom 

navolgende werken 
- weiland (nrs . 

en en van 

te hebben uitgevoerd, te weten : 
en op te hogen met grond, 

en 

- de oprit van de weide (nr. ) te verharden met gemalen beton , 
- op het perceel grond te deponeren; 

Gezien de overschrijving van de dagvaarding ten kantore van hypo-
theekbewaring te dd. 3.10.1997, boek , nr. 

Gelet op de processtukken; 
Gehoord de burgerlijke partij i n haar middelen en conclusies; 
Gehoord het Openbaar Ministerie i n zijn vordering; · 
Gehoord de vier beklaagden in hun middelen van verdediging ; 

Beklaagden dienen te worden vrijgesproken -nu niet wordt .. aangetoond 
dat de gewraakte handelingen (respectievelijk het deponeren van grond 
t.o .v . tweede en derde beklaagden, het ophogen met grond en het 
verharden van de oprit t . o.v. eerste en vierde beklaagden) niet 
zouden zijn geschied in de onmiddellijke omgeving van de bestaande 
wettig vergunde bebouwing; 

t 
Deze werken . hebben trouwens als enig doel de exploitatie van het 
landbouwbedrijf mogelijk te maken, zonder dat; aan het uitzicht van 
het gebied re~le schade wordt toegebracht; 

OM DEZE REDENEN, 
DE REC.EITBANK , 

Gelet op artikelen 
11 ,12,14,31.32.34.35.36.40,41 der wet van 15 juni 1935: 

- 191 Wetboek van Strafvordering; 

door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen ; 



. . 
• - . 

Rechtsprekend op tegenspraak 

Spreekt de vier beklaagden vrij zonder kosten; 

Laat de kosten van de strafvordering ten laste van de Staat; 

Op burgerli j k gebied 

Overwegende dat, gelet op · de vrijspraak van de vier beklaagden, de 
Rechtbank onbevoegd is om kennis te nemen van de eis van de burger
lijke partij: 

Om deze redenen , de Rechtbank, 

Verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de eis van de burger
lijke partij en laat te haren laste, de kosten door haar veroorzaakt; 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 7 januari 1998 

Aanwezig : 

alleenrechtsprekend rechter, 
voorzitter van de kamer; 

substituut-procureur des Konings 

griffier ; 




