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De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 11• kamer, rechtsprekend 
in correctionele zaken, wijst het volgende vonnis : 

In zake van : 

landbouwer, geboren t e op 
, wonende te 

-eiser op verzet-

bijgestaan door Mr. , advokaat te 

tegen het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partij 

.·f 1 V- HET VLAAMSE GEWEST vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering 
in de persoon van de Ylinister-President I met kantoren te 1000 Brus
sel, Martelaarsplein, 19. 
namens wie optreedt de heer I Vlaams Minister van 
Leefmilieu en Tewerkstelling, aangewezen door de Vlaamse Reger ing om 
de bevoegàheden i nzake Landschappen uit te oefenen en wie:1s kabinet 
gevestigd is te 1030 Brussel , Galileïlaan 5 Bus 4; 

(CD. 26 . 227) 

vertegenwoordigd door' Mr. loco , advokaat te 

Gezien . het verzet aangetekend door Huyghe Hubertus, voornoemd, bij 
geregistreerd exploot van gerechtsdeurwaarder te 
dd. 6 februari 1996 tegen een vonni s bij verstek lastens hem gewezen 
door deze rechtbank dd . 17 januari 1996 dat betekend werd bij exploot 
van gerechtsdeurwaarder te dd. 29 januari 1996 
aan hemzelf; 

vonnis dat : 

beklaagde veroordeel t 

- tot een geldboete van 1000 fr'ank + 590 deciemen = 60.000 frank of 
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 dec iemen = 2 . 000 F ingevolge 
artt. 28 en 29 Fiscale wet van l augUstus 1985; 
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Aan beklaagde het terugbrengen beveelt van het goed of de goederen in 
vroegere toestand en dit op zijn kosten, onverminderd de schadeloos
stelling m.n. : 

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

de vrijgekomen grond dient afgevoe~d te worden uit het gerangschikte 
landschap. Uit de poel dient alle aangestorte materiaal (o . a. hooi) 
verwi j derd en afgevoerd te worden buiten het gerangschikte landschap ; 

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

Zegt dat voormelde herstelliugen 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 vonnis vastgesteld~ 
termijn, qet Vlaams Gewesc gemachtigd zal worden de werken op kosten 
van de beklaagde te laten uitvoeren; 

Uit hoofde van : 

Verdacht ' van t e 

Bij in:t>reuk op de artt. 21/2", 22 en 23 van de wet van 7 augustus 
1931 op het behoud van monumenten en landschappf?n , zoals gewijzigd 
door het Decreet van 13 juli 1972, in strijd met het Koninklijk 
Besluit tot rangschikking van een landschap, namelijk het 

, van 9 september 1980, de 
hierna omschreven werken te hebben ondernomen aan dat gerangschikte 
landschap; 

in de loop van de maanden april of mei 1989, op niet nader bepaalde 
datum 

de verjaring van de strafvordering gestuit zijnde door daden van 
onderzoek of van vervolging, meer bepaald door de verzending op 4 
maart 1992 van het Proces-Verbaal van de Politie te , gekend 
onder de referte , van 3 maart 1992 . naar de Onderzoeksrechter 
te ( stuk 35 van het dossier) , door het dempen van een 
laagte op een terrein van ongeveer twaalf are, gelegen in het desbe
treffende gerangschikte landschap t ussen de en een 
bestaande poel, dj~ op het oerceelsdeel gekend no het kadaster onder 
de referte , voorheen nr. 
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Overwegende dat het verzet tijdig is en in behoordelijk vorm werd 
ingesteld. De Rechtbank verklaart het verzet ontvankelijk en opnieuw 
rechtsprekend : 

Gelet op de processtukken; 
Gelet op het arrest van het Hof van Beroep, Kamer van inbeschuldi
gingstelling te Antwerpen dd. 29 juni 1995 waarbij de beklaagde naar 
de correctionele rechtbank werd verwezen; 

Gehoord de burgerlijke partij in haar middelen en conclusies; 
Gehoord het Openbaar Ministerie in zijn vordering; 
Gehoord de beklaagde in zijn middelen van verdediging ; 

Overwegende dat de verjaring der strafvordering rechtsgeldig werd 
gestuit; 

Wat betreft de niet ontvankelijkheid van de oorspronkelijke vordering 
ingesteld door de burgerlijke partij het Vlaams Gewest : 

De strafvordering werd uitsluitend aanhangig gemaakt op initiatief 
van de burgerlijke partij het Vlaamse Gewest en dit met stelling als 
burgerlijke partij voor de onderzoeksrechter op 19 november 1991: 

De vordering van deze burgerlijke partij betreft het herstel in de 
vorige toestand; 

De vordering tot her~tel van een schade, berokkend aan het openbaar 
belang,is een burgerlijke vordering die uitgeoefend wordt door het 
openbaar ministerie : publieke rechtspersonen zijn niet gerechtigd 
deze publieke vordering uit te oefenen, zij kunnen slechts het 
herstel van hun persoonlijke schade vorderen; 

Het belang van het Vlaams Gewest in deze materie vereenzelvigt zich 
evenwel met het algemeen belang; 

Dit is echter onvoldoende om zich burgerlijke partij te kunnen 
stellen : hiertoe dient het Vlaams Gewest een eigen schade aan te 
tonen, onderscheiden van het algemeen belang van de gemeenschap; 

Het Vlaams Gewest toont zulks niet aan; 

Enige morele schade is evenmin bewezen, nu dit precies samenvalt met 
de aantasting van het algemeen belang van de gemeenschap, hetwelk 
vertegenwoordigd wordt door het openbaar ministerie en niet door een 
onderscheiden rechtspersoon zoals het Vlaams Gewest; 
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De omstandigheid dat de strafvordering op gang werd gebracht door een 
niet ontvankelijke burgerlijke partij-stelling , heeft voor gevolg dat 
de strafvordering zelf niet ontvankelijk dient verklaard;(R. 
Verstraeten, De burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter, 
in : Strafrecht voor strafrechtspractici ,deel II, Leuven, Acco , 1986, 
blz . 206); 

De strafvordering en de burgerlijke vordering opzichtens beklaagde 
zijn dan ook niet ontvankelijk zodat het bestreden vonnis gewezen 
door de correctionele rechtbank te Mechelen op 17 januari 1996 wordt 
vernietigd en beklaagde . dient ontslagen van iedere 
rechtsvervolging; 

OM DEZE REDENEN , 

DE RECHTBANK , 

Gelet op artikelen 
- 11,12,14 . 31.32 ,34 ,35 . 36,40 ,41 .der wet van 15 juni 1935: 
- 162, 191 , 194 , 195 Wetboek van Strafvordering ; 

door de voorzitter ter terechtzitting aangewezen; 

Rechtsprekend op tegenspraak 

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 
beklaagde 

strafvordering en de 
niet ontvankelijk; 

burgerlijke vorderi ng lastens 

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. 
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Laat ten laste van de burgerlijke partij , de kosten door haar veroor
zaakt op burgerlijk gebied; 

Aldus uitgesproken in openbare terechtzitting op 15 januari 1997 

Aanwezig : 

alleenrechtsprekend rechter , 
voorzitter van de kamer; 

substituut-procureur des Konings 

griffier: 




