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Rep. nr~: S07 
------------------------------------------------------- -----------------------------------

alwaar zetelden: 
, Enig Rechter, 
', Substituut Procureur des Konings, 
:, Afgev. Adjunct-Gr(ffier. 

In zake van ·het OPENBAAR MINISTERIE tegen 

op , wonende te 
:, geboren te 

op 
:, geboren te 

·, wonende te 

BEKI.AAGD VAN: 

Te 

op de percelen aldaar gelegen gekadastreerd als 
een oppervlakte van 
eigendom van 
ingevolge akte verleden door notaris dd. 23.2.2001 

., 

met 

bfj inbreuk op de artikelen 1 , 2, 99, par.1 , 146, r, 147, 148, 149 en 204 
van het decreet houdende de organisatie-van de Ruimtelf.}ke Ordening dd. 18 
mei 1999 

hetz!j zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in stryd 
met de vergunning, hetzf.j na verval. vernietiging verstrijken van de termyn 
van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, hierna
vermelde handelingen, werken of wfjzigingen, zoals bepaald bY artikelen 99 
te hebben uitgevoerd, voortgezet of instandgehouden, in casu : · 

63.M2.ll 1292-03 



,, 
., 

een ontbossing zoals bepaald in de zin uan het bosdecreet van 13Junl 1990 
van een met bomen begroeide oppervlakte bedoeld in artikel 3 §§ 1-2 van dat 
decreet (99, par.1, 2 · Decreet Ruimtelyke Ordening) 

namelijk: 

de eerste: 

van 1.2.1997 tot 24.2.2001 

de tweede: 

tussen 23.2.2001 en 15.4.2004 

door : na het kaalkappen van het perceel , niet te zf.jn 
overgegaan tot de herbebossing zoals die is opgelegd in de kapmachtiging dd. 
21.1.1997, m.n. herbebossing met een bosboomsoort, met uitzondering van 
fi.jnspar, in het plantseizoen volgend op de kaalkap, by voorkeur met zomereik 
en es, aanplanting van zwarte els langs de Mark, te behandelen als hakhout, 
en het verbod om de beboste oppervlakte te verkleinen. 

Gezien de stukken van het dossier. 

Gelet op de behandeling dezer zaak ter openbare zitting van 22 februari 
2005. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in haar vordering. 

Gehoord beklaagden in hun middelen van verdediging, eerste beklaagde 
vertegenwoordigd, tweede beklaagde bggestaan door hun raadsman Mr. 

advocaat , hiertoe gemachtigd 
door de rechtbank. 

Overwegende dat de materiële vergissing in de dagvaarding dient rechtgezet 
waar de plaats der feiten dient gelezen als te ". ,, in plaats van te 
Il • 

Wat betreft eerste beklaagde 

Overwegende dat uit de samenlezing van de objectieve elementen van het 
strafdossier ten genoegen van recht bewezen voorkomt dat eerste beklaagde 
zich op g~melde plaats en in gemelde periode heeft plichtig gemaakt aan de 
hem tenlaste gelegde feiten. 
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Oven.vegende dat uit de gevoerde debatten, bif monde van zj.jn raadsman, 
overigens blykt dat eerste beklaagde niet ontkent dat hy de bomen geveld 
heeft en .nagelaten heeft over te gaan tot herbebossing zoals opgelegd door de 
kapmachtiging dd. 21januari 1997. 

Overwegende dat de feiten strajbaar worden gesteld door het Bosdecreèt van 
13Juni 1990 en het Boswetboek. 

Overwegende dat eerste beklangde echter betwist dat het om een bos zou 
gaan. Uit het in het straf dossier gevoegde fotodossier (stukken 20 tot en met 
25), de inlichtingen verstrekt door de bevoegde boswachter (stukken 27 tot 
30) en de kapmachtiging dd. 21 Januari 1997 komt afdoende vast te staan 
dat het wel degelgk om een bos ging. 

Oven.vegende dat by de bepaling der strafmaat in hoofde van beklangde 
wordt rekening gehouden met de concrete aard en objectieve ernst derf eiten, 
de persoonlgkheid van beklaagde en zyn blanco strafregister. 

Wat betreyt tweede beklaagde 

Oven.vegende dat uit de samenlezing van de objectieve elementen van het 
strafdossier ten genoegen van recht bewezen voorkomt dat tweede 
beklaagde zich op gemelde plaats en in gemelde periode heeft plichtig 
gemaakt aan de hem tenlaste gelegde feiten, en uit de gevoerde debatten 
overigens blijkt dat beklaagde niet ontkent dat hg de toestand in stand heeft 
gehouden. 

Overwegende dat de feiten strajbaar worden gesteld door het Bosdecreet van 
13 Juni 1990 en het Boswetboek. 

Overwegende dat tweede beklangde eveneens betwist dat het om een bos 
zou gaan. Uit het in het strafdossier gevoegde fotodossier (stukken 20 tot en 
met 25), de inlichtingen verstrekt door de bevoegde boswachter (stukken 27 
tot 30) en de ka.pmachtiging dd. 21Januaii 1997 komt afdoende vast te staan 
dat het wel degelijk om een bos ging. 

Overwegende dat by de bepaling der strafmaat in hoofde van tweede 
beklaagde wordt rekening gehouden met de concrete aard en objectieve ernst 
der feiten, de persoonlijkheid van beklaagde en zgn relatief gunstig 
strajverleden. 
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Wat betrdt de herstelvorderiNJ. 

Overwegende dat de herstelvordering van de Woudmeester vorderend 
namens de Vlaamse Regering, zoals uitvoerig omschreven in zfjn vordering tot 
herstel dd. 1 april 2004, ontvankelijk en gegrond voorkomt. 

Overwegende dat de termijn voor herstel dient te worden bepaald op één jaar 
vanaf het in kracht van gewfjsde treden van onderhavig vonnis. 

Overwegende dat tevens een dwangsom dient opgelegd van 500 Euro per 
maand vertraging indien binnen deze hersteltermijn door de beklaagden niet 
vrijwillig wordt overgegaan tot hersteL 

Gezien de bepalingen van art. 162. 185. 194 van het Wetboek van 
Rechtspleging in Strafzaken; art 2/2°. 38. 40. van het Strqfwetboek; art. 1 
van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd bj,j wet van 24 december 1993; art. 
91 van het K.B. d.d. 28 december 1950, gewyzigd b!J K..B. d.d. 29 juli 1992 
enK.B. d.d. 23 december 1993 en KB 11.12.2001; art. 2. 11. 12. 14. 31. 32. 
34. 35. 36. 37 en 41 der wet van 15juni 1935; art. 28 en 29 van de wet van 
01 augustus 1985, gewi}zigd bfj de wet van 24 december 1993; art. 58§ 1 van 
het K.B. van 18 december 1986; art. 2, 3 en 4 wet van 26 Juni 2000; 

OM DEZE REDENEN, en bij toepassing van artikel 
- 1, 2, 99parl, 146,1 ', 147, 148, 149 en 204 deer. Ruimtel!}ke Ordening dd. 
18 mei 1999 · 

DE RECBTBANK, vonnissende op TEGENSPRAAK, 

Beveelt de rechtzetting van de materiële vergissing in de dagvaarding waar 
de plaats der feiten dient te worden gelezen als : "te " in plaats 
van "te " 

Veroordeelt beklaagden IEDER wegens de hen tenlaste gelegde feiten tot een 
geldboete van HONDERD EURO. 

Zegt voor recht dat voonnelde geldboeten worden verhoogd met 45 deciemen 
en gebracht wordt op telkens 550 Euro. 

Boeten vervangbaar bt} gebrek aan betaling binnen de wettelfjke termfjn door 
een gevangenzitting van telkens 1 maand. · 
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Ven.vijst beklaagden IEDER tot de helft van ·de kosten van het proc s, 
belopende in het geheel en tot op heden: 80,87 Euro. 

Ven.vyst beklaagden, ingevolge art. 1 van het Koninkljjk Besluit van 29 juU 
1992 (gew. K.B. 23 december 1993 en KB 11.12.2001), .IEDER tot betaling 
van een vergoeding van 25 EVRO. · 

Venvfjst beklaagden bovendien, by wyze van bgdrage totdefinanciering van 
het Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van opzettelyke gewelddaden, .IEDER 
tot betaling van een bedrag van TIEN EURO verhoogd met 45 deciemen en 
gebracht op VLJFENVIJFTIG EVRO. 

Rechtdoende op de vordering van de Woudmeester vorderend namens de 
Vlaamse Regering , 

Beveelt eerste en tweede beklaagde de plaats in de vorige staat te herstellen, 
hetgeen impliceert dat 5.000 vierkante meter herbebost dient te worden met 
zwarte els, leeftijd Zl/Vl, grootte 60/ 100 met een plantafstand van 2 meter 
op 2 meter, hetzij 1.250 exemplaren of met zomereik, leeft!id Zl /V2, grootte 
80/ 120 en met een plantafstand van 2 meter op 2,5 meter, hetzjj 1.000 
exemplaren. 

Z,egt voor recht dat ingeval de plaats niet binnen éénjaar na het in kracht van 
gewysde treden vart huidig vonnis in de vorige staat wordt hersteld, de 
Afdeling Bos en Groen in de uitvoering ervan kan voorzien op kosten· van 
beide beklaagden. 

Veroordeelt beide beklaagden, voor het geval dat aan de veroordeling tot 
herstel niet werd voldaan, tot betaling van een dwangsom van 500 Euro per 
maand vertraging vanaf de eerste dag volgend op het verstryken van de 
hoger vermelde hersteltermyn en inzoverre huidig vonnis vooraf werd 
betekend 
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