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A F S C H R ! F T van de ml:-r. .!ten 
be7 'l:""t ,:·.-·d t o r r-rt·r'ft'e der Op,-.n· ·<h-:;;.·, \..-• ,. ~' • . •. • "- ... ...., ~ ~ - ~ \_,\.J~ t~~,J (...'\ h ' 

van e-.~-~~D aanleg, Litting houdende 
te Antwerpen. 

dd. 10.10.1994 

Oe Rechtbank van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement 
Antwerpen, 25° kamer,rechtdoende in correctionele zaken,heeft het 
volgende vonnis gewezen z 

Not.nr F 2005/92 

in zake van HET OPENBAAR MINISTERIE 
waarbij zich ter zitting heeft aangesloten als burgerlijke partija 
HET VLAAMSE GEWEST,vertegenwoordigd door de Voorzitter van de Vlaamse 
Executieve, te Brussel,Jozef II. straat nr.30;voor wie optreeds 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,Ruimtelijke Ordening en 
Leefmilieu,Provinciedienst te Antwerpen,Copernicuslaan 1/6; 

~ter zitting vertegenwoordigd door Mr. advokaat; 

TEGEN : 

(D06144 zaakvoerder 
geboren te 
wonende te 
Belg 

BETICHT VAN : Te 
=========== 

op 

A. Bij inbreuk op de arts. 44,64,65 en 69 der wet van 29 maart 
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de 
stedebouw, gewij zigd bij de arts. 4, 20, 21 en 25 der wet van 22 
december 1970, 
zonder voor afgaande schriftelijke en uitdrukkeli j ke vergunning 
van het college van burgemeester en schepenen, 
al s ui tvoerder der werken en mede-eigenaar, 
op het onroerende goed gelegen te 
gekadas t reerd als 
met een gl obale oppervlakte van bos , 
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V ,S,-NR. t, '2 '2 ~ 

eigendom van 
1. ( 0 1 OP 

2. ( 0 1 op 
de hiernavermelde werken in art.44 omschreven, 
tussen 13 februari 1980 en 1 januari 1982 te hebben uitgevoerd 
en van dan af tot 1 5 september 1992 te hebben instandgehouden , 
nl; 2 paardestallen en 1 loopstal te hebben opgericht. 

B. tussen 1 j anuari 1991 en 14 maart 1992 , in meerdere malen op 
niet nader te bepalen data, 

Bi j inbreuk op de art.6,21. 2° , 22 en 23 van de wet van 7 augustus 
1931 op het behoud van monumenten en landschappen, aangevuld en 
gewijzigd bij het decreet van 13 juli 1972 en het decreet van 3 
maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en 
dorpsgez ichten, werken te hebben ondernomen welke verboden zijn 
bij het K.B. tot rangschikking van het landschap, in casu het 
M. B. van 21/11/1985 tot rangschikking van het landschap gevormd 
door het .bos ( 2° fase) en meer bepaald de hiernavermelde 
verbodsbepalingen van dit besluit te hebben overtreden door het 
uitvoeren van hiernavermelde werken op het perceel gelegen te 

gekadastreerd als met een 
globale oppervlakte van , eigendom van 

( ) en ( ) , nl. het 
art . 2 ·punt A. 6, A. 7, A.11 en 8 . 6 die iuiden verboden is ( ••• ) 

- elke activiteit die een belangri jke wijzi ging van de 
waterhuishouding voór gevolg kan hebben, inzonderheid het 
gr aven van afwateringskanalen, he t uitvoeren van drainerings
werken en wateraftappingen welke van aard zijn het grondwater
peil zodanig te belnvloeden, dat de aanwezi ge flora en fauna 
of de bestaande beplantingen in gevaar worden gebracht ; 

- om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht 
van het terrein of het hydrografisch net zou kunnen wijzigen 

- elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor 
gevolg kan hebben ; 

- het vellen, ontwortel en of beschadigen van bomen en heesters, 
behoudens toelating. 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van 
beklaagde door de bew~arder der hypotheken 3° kantoor t e 

, dd. , boek , deel , nr. 

+++++++++++ 

Gezien de stukken van het onderzoek; 
Oehoord de burgerlijke partij in haar vordering,ontwikkeld door 
Mr. advokaat; 
Oehoord het openbaar ministerie in zijn vordering; . 
Oehoord beklaagde in zijn middelen van verdediging,bijgestaan 
door Mr. advokaat; 

+++++++++++ 
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VS.NR. t, ?2 ~ 3. 

Overwegende dat beklaagde (medeie i~enaar is van een 
pe rcee l grond qe l eqen te , 2de 

dat b ij mi n1strieel bes l u i t 
van 21 november 1985 a l s l andschap werd gerangsch1 kt. 

Da t op 14 maart 1992 werd vastgeste ld dat beklaagde op 
d1t perceel werken l iet u i tvoeren in strijd met de 
opgelegde bepa lingen van voormeld rangsch i kkingsbesluit. 
( tenlaste l egg l ng 8 ) 

Dat bek laagde de feiten toegaf en stelde deze werken te 
hebben u i t gevoerd met de bedoeling de gronden om te 
vormen tot een weide. (stuk 6a en 10a ) 

Dat beklaagde weliswaar stelt dat oe door hem 
uitgevoerde werken enkel onderhouds werken zouden 
betreffen doch uit de vaststelling, de beschr ij ving der 
werken en de aangifte door de gemach tigde Inspekteur 
bl i jkt dat bestaande grach t en werden verbreed en 
ui tged iept en het gewonnen zand werd ve r s pre i d over het 
percee l waardoor n i et a l leen een be l ang rijke wij ziging 
ontstond in de waterhu i shoud i ng doch ook de Destaande 
vegetat ie werd aangetast en hi er voor b i j het gemel d 
rangsch ikkin gs bes l ult een abso l uut verbod werd 
uitgevaardigd. 

Ove rwegende dat tevens werd 
paardenstallen en een loopstal 
opgeri c ht zonder dat hiervoor 
be komen. (stuk 10) 

vastgeste l d cat 2 
door be~ laagde werden 

een bouwtoelating werd 

Cat voo r de opr1chting van deze gebouwen het irrelevant 
is of deze dateren voor of na het klasser ; ngsbesluit nu 
de gebouwen in strij d met de stedebouwwet werden 
opger1cht . 

Dat de fe i ten bewezen Zl Jn en de strafmaat 
aan de aard van de overtredingen en de 
be kl aagde teneinde hem e r op te 
stedebouwkund i ge voorschriften en 
opgelegd in een rangschikk ingsbesl ui t 
nageleefd te worde n. 

is aangepast 
persoon van 
wijzen dat 

verplichtingen 
strikt d i enen 

Overwegende dat beklaagde voorhoudt gedeeltelijk te Zl Jn 
overgegaan tot he rste l van de plaatsen door verwijdering 
van ae loopsta l (foto's). Dat tevens uit ae voorgelegde 
foto's betreffende de huidige toestand b li jkt dat het 
uit de grachten afkomstige zand verspre i d werd over het 
perceel en volledig overgroeid werd door vegetatie zodat 
de herstelvordering op dit punt onmogel1J K is . 

Dat de herstelvorder i ng enke l de veroordeling kan beogen 
van het uitvoeren van vervangingswerken met het oog op 
het doen groei e n va n oe oorspronke li j ke ve r getat i e. 
Dat tevens de afbraa K van de twee paardens ta l len wordt 
be •t o 1 en. 
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vs;nr. ~ 22 '1 4. 

A 
Aangezien de Feiteli 
zich vermengen als zijnde gepleegd met 

3 Aangezien er verzachtende omstandi 

OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK : 

Gelet q:> re artikelen 162,194,195 
Vél1 ret ~toetl:xJek Vél1 straf\llll'Cérirg, artikelen 1,3 en 7 Vél1 ret strafllletlxlek,artikelen 
11,12,14,31,32,34,35,36,37 en 41 oor ~et Vél1 15 jLni 1935 en artikelen 28,29 ~t Vél1 

1~1985, 
artikelen 3 en 4 oor let Vél1 17 ~ril 1878, 
art. 1382 
Vél1 ret ~r lij< !Aetl:x:Ek,artikelen 44 en 45 Vél1 ret stiaf~t:b:Ek, 

en bij~ Vél1 re artikelen en wetsbepalingen als aangehaald in de 
voormelde ten asteleggingen alsmede de art.38.40.60. 

Vél1 ret strafuetl:xJek, 

RECHTDOENDE op tegenspraak: 

VEROORDEELT beklaagde hoofdans feit A.: 

tot een geldboete van HONDERD FRANK, 
hoofdans feit B.: 

tot een geldboete van DUIZEND FRANK, 

Verplicht ... l veroordeelde tot het betalen van een 
bijdrage van~~~ TIEN FRANK voor elke hoo~ds~rar,en tot betalen 
an een vergoeding van 1.000fr.bij toepassing van art.91 T.S.(23.12.19 3) 
en tot de kosten van het geding belopende 1531,- frank. 

BLAD 



' Zegt dat bij toe~assin~~~ ~rt. 1 der wet van 5 maart 1952,gewijzigd 
door de wet van Mn~"-~~"-' 26 • 6 • 1992 · 
d ldb t 100fr.hoofdens feitA.vermeerderd wordt met 990dec s e ge oe e van 

per frank zodat die geldboete 10.000fr.bedraagt,en bij wet dd0 20.7.1991 
de geldboete van 1.000fr.hoofdens feitB.vermeerderd wordt met 890decimes 
pêr f.rank .z.odat die p:eldb~Ej:.tt;. 90 OOOfr.bedraagt; 
en oe DlJOrage n van :W:pxxi'~xx tien frank bij wet dd0 24.12.1993 

vermeerderd wordenmet1490 decimes per frank,zodat ~~ 

tC 

en die bijdragen elk 1500,- FRANK zullen ---------- bedragen; 
bepaalt .de duur van de gevangenisstraf waardoor de ze geldboeten 
vervangen kunnen worden,bij gebreke van betaling binnen de termijn 
vermeld in artikel 40 van het strafwetboek, 
op een maand voor de geldboete 
en op twee maanden vpor de __ .celdboete 
en op eén maand voor de geldboete van 30tn·r.z1Jnae 
geldboete van 1.000fr.dat effectief wordt gesteld; 

Aangezien 

van 100,- frank, 
van 1.000,- frank, 
het gedeelte der 

veroordeelde vroeger geen enkele veroordeling tot een criminele 
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden 
heeft opyelopen ;dat in die omstandigheden een genademaatregel van 
aard is om de verbetering van deze veroordeelde te doen verhopen ; 

Beveelt dat bij toepas sing en binnen de perken van artikel 
wet van 29 juni 1964, de tenuitvoerlegging van de geldboeten 

uitgesproken ten laste van 

8 der 

veroordeelde ,wordt uitgesteld voor een termijn van DRIE jaarr 
vanaf heden~ doch uitgezonderd wat een geldboete van DRIEHONDERD FRAN~ 
voor wat betreft feit B.; 
Rechtdoende op burgerlijk gebied: 
Aangezien de vordering der burgerlijke partij HET VLAAMSE GEWEST 
ontvankelijk en gegrond voorkomt; 
OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 
Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond, 
Veroordeel t beklaagde om aan de burgerlijke partij te betalen de som 
van EEN FRANK . PROVISIONEEL meer de gerechtelijke intresten en de kost n; 

<}Druil< c2r talen in geredlt.s:za<m,in c2 ~rlarl:!e taal g:s::hied. 

Ald.s gevernist en ui~rd<m in eperbare teredltzitli!g q1 
tien oktober recpltiertomro vierennegentig 

AANWEZIG 

crrervoorzitter, voorzitter 
rechter, 
rechter, 
Slbtitwt;Jil'Cg.jlreU[ 
griffier 

I.\OOI'Ci3). 
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Beveelt dat de pla~tsen in hun vroegere staat zullen hersteld worden 
binnen een terro1Jn van ~EN JAAR te rekenen vanaf heden en dat de 
gemachtigde aobtenaar or het College van Burseaeester en SChepenen, 
inseval het vonnis niet wordt ten ui t.voer selegd van ambtswege in de 
ui tvoer1ng ervan kan worden voorzien 1 • 

t-1acht1gt de geroachtigde ambtenaar ot het College .. van Burgemeester. en 
Schepenen de van de herstelling van de plaats afkomende aaterlalen 
en voorwerpen te verkopen, te vervoeren,op te slaan en te vernieti&en 
op een door baar gekozen plaats 1 

Zegt voor recht dat de . veroordeelde gehouden 
is alle uitvoeringskosten,verwinderd •et de opbrenpt van de ver

koop der materialen en voorwerpen,te vergoeden op vertoon van een 
staat, begroot en invorderbaar verklaard door de beslavechtera 
meer bepaald: 
Het ui tvoeren van vervangingswerken opdat de oorspronkelijke 
vegetatie terug kan groeien en door de afbraak van de twee 
paardenstallen. 

Zegt dat de beide herstelvorderingen dienen uitgevoerd te worden 
onder verbeurte van een dwangsom van DUIZEND FRANK per dag vertragi 
bi j niet-uitvoeri ng van de herstelmaatregelen binnen de gestelde 
termijn; 

Alles .at \Gll'af~ 18,~ dt beçalirqn cl!r' tel Yin 1S .)nll9JS ~ het 
g:t>ruik mr ta.bn Jn ~~,Jn cts ~rlal:lJe tea! pflled. 

Ald.e ~et en ui~ Jn qstare t.eredt.zltlir9 ~ 
tien oktober . ~ vierennegentig 

AANWEZIG 
I I 

t:JdrMBftiUer,\Oll"Zitter Vlll eb lcaler,eniCJ' nd1ter 
w:tt-, ....... ,,~ 
at.tibd-haanlr ch!IICallrQs, 
9'1ffW 




