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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen: 

BEKLAAGDE(N) : 

1. 

2. 

geborein te op 
van Be lgische nationaliteit 
ingeschreven te 

beklaagde, bijgestaan door Meester 

KBO 

RRN 

beklaagde, vertegenwoordigd door Meester 

TENLASTELEGGING(EN) 

advocaat te 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 
Op de percelen aldaar !!P.IP.llP.n tP. 
kadastraal gekend als 

eigendom van: 

als erfpachter 
ingevolge aktes verleden op 03/02/2017, 
perceelnurs. 
ingevolge aktes verleden op 14/02/2014 door notaris 
perceel nr. 

ingevolge openbare koop op 11/12/2006 door notaris 

advocaat te 

en 

als verpachter en 

De feiten gepleegd tussen 1 januari 2014 en 22 januari 2021, de feiten de voortdurende en 
achtereenvolgende uiting zijnde van eenzelfde opzet, het laatste feit gepleegd zijnde op 21 januari 2021 en 
geen termijn van vijf jaar of meer verstreken zijnde tussen de verschillende tenlasteleggingen. 

A optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevalllen bedoeld in de art ikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij 

zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, 

vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de 
vergunning, te lhebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van 

voornoemde Codex, in stand gehouden, namelijk 

(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2.1., 1°, a}, 4.2.2., 4.2 .3., 4.2 .4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 



Dossiernr 22A000365 ACl kamer 1/onnisnr 

rechtbank van eerst1, aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

te tussen 1 januari 2016 en 20 oktober 2016, meermaals, op niet nader bepaalde data 
door 

het plaatsen van een loods van circa 35m op 18,Sm 

I 
p.3 

de feiten thans sinds 1 maart 2018 strafbaar gesteld als buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot 
en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, 
met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, 
verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te 
hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd (art. 
4.1 .1., 3u en r, 4.2.1., 1 ", a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2. 1. lid 1, 1 °, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. 5, 1 •, a}, en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

B optrekken of [plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij 
zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning 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 uitgevoerd, 
voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 6.1 .1. lid 3 van de voornoemde Codex, in stand gehouden, 
namelijk 
(art. 4.1.1., 3° e1n 9°, 4.2.1., 1 •, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.l. lid 1, 1 •, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. S, 1°, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

1ê 
door 

tussen 1 januari 2016 en 7 december 2017, meermaals. op niet nader bepaalde data 

het plaatsen (of verplaatsen) van een L-vormige muur van 75m op 10m 

de feiten voor zover gepleegd voor 22 februari 2017 strafbaar gesteld als buiten de gevallen bedoeld in de 
artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van 
een constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn 
van de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, 
buiten het geval bedoeld in artikel 6.1.1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden, 
(art. 4.1.1., 3° en 9°1 4.2.1., 1 •, a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening) 

en de feiten thans sinds 1 maart 2018 strafbaar gesteld als buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. 
tot en met 4.2.4" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het optrekken of plaatsen van een 
constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of 
omgevingsverguinning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning te 
hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende 
vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd (art. 
4.1.1., 3° en 9°1 4.2.1., 1°1 a), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1 °, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening; art. s; 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

C optrekken of plaatsen van constructie zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het optrekken of plaatsen van een constructie, met uitzondering van onderhoudswerken, hetzij 
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zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voo r het verkavelen van gronden, hetzij in strijd 
met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, verniet iging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder 
te hebben uitgevoerd, namelijk 
(art. 4.1.1., 3° en 9°, 4.2 .1., 1°, a), 4.2 .2., 4.2.3., 4.2 .4., 6.2 .1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1 °, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 bet reffende de omgevingsvergunning) 

1 te 
door 

tussen 7 januari 2019 en 27 november 2019. meermaals, op niet nader bepaa lde data 

- de afbraak van circa 12 meter aan de achterzijde van de vergunde graanopslagplaats 
- het overkappen van de daardoor vrijgekomen open ruimte middels een houten dakconstructie van circa 
18 meter op 30 meter 
- het plaatsen vo1n een luifel aan de voorzijde van de vergunde graanopslagplaats en de nieuwe overkapping 
over een lengte van circa 35 meter 
- het plaatsen van een houten dakconstructie tegen de achterzijde van de vergunde loods van 1992 van 
circa 35 meter op 23 meter 
- het plaatsen va1n een houten stalling van circa 16 meter op 25 meter met aansluitend een afdak van circa 
16 meter op 16 meter 

2 te 
door 

:tussen 14 april 2020 en 22 januari 2021. meermaals, op niet nader bepaalde data 

het plaatsen van dakvensters in het dak van de hooizolder 

D gewoonlijk gelbruiken, aanleggen of inrichten van grond voor opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, allel'lei materialen, materieel of afval zonder of in strijd met een geldige vergunning 
buiten de gevalllen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of 
afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, en voor het parkeren van voertuigen, 
wagens of aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met 
de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1.1. lid 3 van dc?zelfde Codex, in stand gehouden, namelijk 
(art. 4.2.1 ., s•, a), en b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. lid 1, 1°, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) 

te 
door 

tu:ssen 1 januari 2014 en 22 januari 2021, meermaals, op niet nader bepaa lde data 

het aanleggen van verhardingen van circa 4700 m2 grond en het gewoonlijk gebruiken van die verhardingen 
op de site voor de opslag van allerlei materiaal en materieel en het plaatsen van voertuigen 

de feiten voor zover gepleegd tussen 1 januari 2014 en 22 februari 2017 strafbaar gesteld als buiten de 
gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 
voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, en voor het parkeren van voertuigen, wagens of 
aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 
vergunning, hetziif na verval, vernietiging of het verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geval 
van schorsing van de vergunning, te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in artikel 
6.1 .1. lid 3 van voornoemde Codex, in stand gehouden (art. 4.2.1 ., 5 °, a) en b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4. en 6.1.1. 
lid 1, 1 °, en 3 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
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de feiten voor zover gepleegd tussen 23 februari 201 7 en 28 februari 2017 strafbaar gesteld als buiten de 
gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het 
gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte 
voert uigen, of v.an allerlei materialen, materieel of afval, en voor het parkeren van voertuigen, wagens of 
aanhangwagens, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van gronden, hetzij in strijd met de betreffende vergunning, hetzij na verval, verniet iging of het verstrijken 
van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, 
te hebben uitgevoerd, voortgezet of, buiten het geval bedoeld in ar tikel 6. 1. 1. lid 3 van de voornoemde 
Codex, in stand ,gehouden (art. 4.2.1., 5", a) en b), 4.2.2., 4.2.3., 4.2. 4. en 6.1.1 . Jid 1, 1 ", en 3 Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1 ·, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

E geheel of ged•~e ltelijk wijzigen van hoofdfunctie van bebouwd onroerend goed zonder of in strijd met 
een geldige vergunning 
buiten de gevarllen bedoeld in de artikelen 4.2 .2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening, het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed, indien 
de Vlaamse Regering deze functiewijziging als vergunningsplichtig heeft aangemerkt, hetzij zonder 
voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor 
stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd 
met de betreffe111de ve rgunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, vernietiging of het verstrijken van de 
termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder 
te hebben uitgevoerd, namelijk (omschrijving misdrijf). 
(art. 4.2.1., 6°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4,, 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ru imtelijke Ordening; art. 5, 
1 ·, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

te 
door 

tuissen 7 januari 2019 en 27 november 2019, meermaals, op niet nader bepaalde data 

het wijzigen van de hoofdfunctie van de hooizolder van landbouw naar diensten 

F stakingsbevel 

Bij inbreuk op artikel 6.2.1.3" van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening" handelingen te hebben, 
voorgezet, in striijd met het bevel tot staking, 

te 
door 

tussen 14 april 2020 en 22 januari 2021, meermaals, op niet nader bepaalde data 

door het plaatsen van dakvensters in het dak van de hooizolder in strijd met het stakingsbevel van 26 
november 2019 

G vellen van bomen die hoogte van één meter boven maaiveld een stamomtrek van één meter hebben 
zonder of in strijjd met een geldige vergunning 

buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 4.2.2. tot en met 4.2.4. van de Vlaamse Codex Ruimtel ijke 
Ordening, het vellen van bomen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van 
één meter hebbE~n en geen deel uitmaken van de oppervlakten, vermeld in artikel 4.2.1., 2° van voornoemde 
Codex, hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, 
omgevingsverguinning voor stedenbouwkundige handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen 
van gronden, h,etzij in strijd met de betreffende vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij na verval, 
vernietiging of het verstrijken van de termijn van de betreffende vergunning, hetzij in geval van schorsing van 
de betreffende vergunning, verder te hebben uitgevoerd, namelijk (omschrijving misdrijf). 
(art. 4.2.1 ., 3°, 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 6.2.1. lid 1, 1°, en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 
1 •, a), en 6 lid 1 Decreet 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 
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in casu: een ontbossing zoals vermeld in art. 4.15° van het bosdecreet van 13 juni 1990 van een met bomen 
begroeide oppervlakte bedoeld in artikel 3 §§ 1-2 van dat decreet, namelijk door het kappen van een 
onbepaald aantal bomen voor de aan leg van een servitudeweg van circa 9 meter breed en 100 mete r lang 

H gebiedsbescherming 

opzettelijk de voorschriften van art ikel 25, § 3, 2°, van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu niet te hebben nageleefd door, spijts het verbod, het reliëf van de 
bodem te wijzigen, werkzaamheden uit te voe ren die rechtstreeks of onrechtstreeks het grondwaterpeil 
ve rlagen, alsook maatregelen die de bestaande ont- en afwatering versterken en de structuur van de 
waterlopen te wijzigen. 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3quater, lid3 van het Decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid 

te oo 19 iuni 2020 
door 

namelijk de aanleg van een grachtenstelsel. de wiizieing van het reliëf en de wijziging van de vegetatie in 
het natuurgebied gelegen te 

Gedaagden tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43bis van het Strafwetboek te 
horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen voortvloeiende uit de 
tenlasteleggingen conform de schriftelijke vordering van het OM neergelegd in het strafdossier. 

EN INZAKE: 

De Burgemeest~.- ""'n 
met burelen te 

vertegenwoordied door meester 
advocaat tE 

eiser in herstel -

n:::imens de 

advocaat te , loco Meester 

*** 



Dossiernr 22A000365 ACl kamer Vonnisnr / 
rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen p. 7 

PROCEDURE 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde op het kantoor Rechtszekerheid 

dd. 16/12/2021 ref: 

De behandeling en de debatten van de zaak hadden plaats in openbare terechtzitting. 

De rechtspleging verliep in de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde alle aanwezige partijen. 

beoordeling 

situering 

a. 
n., ~tr;:ifltnrriPrinP viseert eerste beklaagde, verder 

is bestuurder van 
en de 

(tweede beklaagde, verder: 

er worden samen vervolgd voor tenlasteleggingen die zich situeren te 
op percelen die deels eigendom zijn van deels van en deels in erfpacht gehouden 

worden door het 

De percelen te liggen op basis van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
in natuurgebied, meer bepaald in VEN-gebied en in ruimtelijk kwetsbaar 

gebied overeenkomst de VCRO. 

Betreffende de percelen te verd laatst op 6 augustus 1992 een bouwvergunning afgeleverd, 
strekkende tot het oprichten van een aardappelloods na afbraak van een rondboogloods. 

b. 
en haar bestuurder verzetten zich tegen de bestemming van de percelen te 3ls 

natuurkerngebied door de Vlaamse overheid. In 2014 startte het Vlaams Gewest tevens een 
onteigeningsprocedure op, vordering die in 2015 door de vrederechter van het elfde kanton te 
werd afgewezen. Het hoger beroep tegen dit vonnis zou momenteel nog hangende zijn. 

Inhoudelijk geven en aan dat de Vlaamse overheid met de onteigening tot doel zou hebben de 
percelen te verwerven om deze ter beschikking te stellen van de en stellen zij daar 
tegenover dat ze tevens zouden kunnen voldoen aan de vereisten van natuurbeheer en -ontwikkeling door 
een biologische boerderij uit te baten op de locatie. Met verwijzing naar het 'alternatief uitvoeringsplan' 
van sloot het Vlaams Gewest op 4 juli 2019 een dading met waarbij laatstgenoemde werd 
opgenomen als private partner die de instandhoudingsdoelstellingen in het natuurgebied zou realiseren. 

In het kader van voormelde dading engageerde zich een omgevingsvergunningsaanvraag op te maken 
en in te dienen voor de inrichting in uitvoering van het alternatief inricht ingsplan. 

Inmiddels, op 6 j uli 2022, werd door het Vlaams Gewest gedagvaard met het oog op de 
nietigverklaring, minstens ontbinding van de dading voor de burgerlijke rechtbank. 

c. 
wordt tevens als enige beklaagde vervolgd voor feiten te en te tenlasteleggingen 

Gen H). 
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en richtten in 2016 een bijkomende loods op met een geschatte oppervlakte van meer dan 600 
m2, loods die gebru ikt werd voor de opslag van materiaal en materieel van het landbouwbedrijf. 

Voor ei nd 2017 werd een muur met een lengte van 75 meter geplaatst, met rlwar_ç erop een muur van 
ongeveer 10 meter. Deze muur werd opgetrokken in betonnen stapelblokken en diende voor de opslag van 
dierenvoeder en het aanbieden van voer. Tevens werd een oppervlakte van ongeveer 4.700 m2 verhard voor 
de opslag van voertuigen, materiaal en materieel. 

en beschikten voor deze handelingen niet over een (omgevings)vergunning. 

e. 
In 2019 vonden diverse verbouwingen plaats. Er werd een open loods van zo'n 800 m2 opgetrokken, een 
houten stalli ng (schapenstal) van meer dan 250 m2, een luifel en een overkapping. 

Bij de controle op 26 november 2019 werd ook vastgesteld dat er ingrijpende werken aan de gang waren 
aan de hooizolder. De dakconstructie werd vernieuwd en er waren onder meer uitsparingen voorzien voor 
tien dakvlakramen. De zolderverdieping van ongeveer 220 m2 zou gebruikt worden als opleidings- en 
therapiecentrum . 

f. 
De stadstoezichter legde op 26 november 2019 monde ling een stakingsbevel op aan net betrekking 
tot de functiewijziging van de hooizolder naar een ruimte voor kantoor, vrije beroepen en diensten. De 
toegelaten werken werden geëxpliciteerd. Op 16 december 2019 bekrachtigde de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur het stakingsbevel. 

Op 14 april 2020 bleek dat het dak van de hooizolder was afgewerkt in overeenstemming met het 
stakingsbevel en de bijkomende toelating verleend door de geweste lijk stedenbouwkundig inspecteur. Op 
21 januari 2021 waren echter alsnog dakvlakramen in de hooizolder geplaatst. 

feiten te 

g. 
Op 19 juni 2020 voorzag een akker gelegen in VEN-gebied te van een grachtenstelsel. Twee 
grachten (Ooste lijk en Westelijk) werden uitgediept en verbreed, een derde gracht (Zuidelijk) werd door 

aangelegd, onder meer als waterbekken voor landbouwactiviteiten. 

feiten te 

h. 
In augustus 2021 liet 
private weg in een bos te 

~en stuk bos van ongeveer 100 meter lang en 9 meter breed ontbossen als 
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betwist de ontvankelijkheid van de dagvaarding omdat deze niet zou zijn overgeschreven op het 
hypotheekkantoor zoals vereist in artikel 6.3.1 § 6 VCRO. Dit betreft louter een dilatoire exceptie en 
vooraleer de zaak in beraad werd genomen, vond de overschrijving plaats en werd het bewijs daarvan aan 

het dossier gevoegd. 

De dagva.arding is ontvankelijk. 

bewijs, kwalificatie en toerekening 

tenlaste leggingen A t.e.m. F 

j. 
Dat beklaagden de beschreven del ictstypische gedragingen hebben begaan, wordt niet betwist. Beklaagden 
stellen daarentegen dat hun gedragingen gerechtvaardigd zouden zijn onder de rechtsfiguur noodtoestand 
(waar onder de noemer schuld in besluiten naar de argumenten van 1erwijst, lijkt hij zich 
redelijkerwijze de betwisting betreffende de wederrechtelijkheid van de gedragingen eigen te maken). 

j .1 
Noodtoestand betreft de afweging van enerzijds de door de regelgeving beschermde rechtsgoederen en 
anderzijds de rechtsgoederen die door het stellen van een delictstypische gedraging aangetast worden. De 
proportionaliteit als voorwaarde voor de noodtoestand houdt in dat enkel rechtsgoederen van een gelijke of 
hogere waa rde gevrijwaard kunnen worden door de delictstypische handeling. 

Aan deze voorwaarde is niet voldaan. Beklaagden stelden immers diverse handelingen waarvoor een 
vergunning noodzakelijk was en omzeilden hiermee - niet eenmalig, maar herhaaldelijk en gedurende 
diverse ja ren - het systeem en de procedures waarbij particuliere belangen worden getoetst aan 
stedenbouwkundige regels en een goede ruimtelijke ordening. Hierbij gaven ze prioriteit aan hun strikt 
persoonlijke wens om snel en zonder enige overheidsinmenging of publieke controle handelingen te stellen, 
dan wel deze handelingen te stellen om het resultaat aan de Vlaamse overheid voor te leggen vooraleer de 

normale procedure te doorlopen. 

Het is daarbij niet relevant dat ze bij het stellen van deze handelingen beoogden het Vlaams Gewest of 
welke derde ook ervan te overtuigen dat een biologische boerderij op de locatie te een goede 

invulling van natuurbeheer, -behoud en/of herstel zou uitmaken. 

j.2 
Daarnaast kan wie een strafrechtelijk gesanctioneerde norm overtreedt zich slechts met succes op 
noodtoestand beroepen indien de delictstypisch gedraging de enige mogelijkheid was om het rechtsgoed te 
beschermen dat hij of zij t racht te vrijwaren. Ook aan deze subsidiariteitsvereiste is in deze niet voldaan. 

stelt dan wel door de omstandigheden niet anders te hebben kunnen handelen dan hoe gehandeld 
werd, maar dit blij kt allerminst. Beklaagden maken niet aannemelijk dat het uitgesloten was een 
stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning te verkrijgen voor de beoogde handelingen. 
Beklaagden dienden zel fs geen aanvraag in. 

In het bijzonder maken beklaagden niet aannemelij k dat de omstandige duiding die ze in de huidige 
procedure aanbrengen, de prima facie-moeilijkheden die ze bij een vergunningsaanvraag zouden 
ontmoeten, niet hadden kunnen verhelpen. 
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Ook het t ijdsverloop toont aan dat de subsidiariteitsvereiste met de voeten werd getreden. Een 
noodtoestand bet reft immers een uitzonderlijke situatie waarbij bewust en ogenblikkelijk een afweging 
wordt gemaakt en voor de optie met de mimte maatschappelijke schade wordt geopteerd. Het tijdsverloop 

in deze zaak is daarmee onverzoenbaar, aangezien de verschillende geviseerde handelingen zich over een 

lange periode uitstrekken, met diverse vaststellingen van delictstypische gedragingen. 

j.4 
Zoals reeds gesteld betreft een noodtoestand bovendien een rechtsfiguur waarbij een rechtssubject een 

bewust af weging maakt en vervolgens - per hypothese - een delictstypische handeling stelt omdat 

daarmee een hoger rechtsgoed wordt beschermd. 

Beklaagden maakten geen gewag van een dergelijke redenering tijdens het vooronde rzoek, waardoor de 
noodtoestand nu eerder lijkt te worden opgeworpen als post factum poging tot rechtvaardigi ng, eerder dan 

dat er effectief een met een noodtoestand overeenstemmende redenering werd gevolgd bij het stellen van 

de delictstypische handelingen, redenering die dan op zijn beurt acht eraf door de rechtbank getoetst zou 

worden. 

j.5 

Tot slot - wat de noodtoestand betreft - zou het aanvaarden van enige noodtoestand als rechtvaardiging in 

een situat ie zoals deze van beklaagden de volledige ontkenning van de regelgeving rond 

omgevingsvergunningen en stedenbouwkundige handelingen inhouden. Het stellen van 

vergunningsplichtige handelingen, beweerdelij k om aan te tonen dat het uitvoeren van de plannen va n een 
private actor maatschappelijk aanvaardbaar of wenselijk zou zijn, zou van aard zijn de 

vergunningsverlenende overheid voor een voldongen feit te stellen en zou de uitgewerkte procedure - met 
elementen van rechtsbescherming voor de aanvrager, de overheid en derden -volledig uithollen. 

Indien beklaagden het principieel oneens zijn met het systeem van vergunningsplichten in het ruimt elijk 

ordeningsrecht, staat het hen vrij hier via de geëigende wegen tegen op te komen. Maar zolang het systeem 

van verplichte voorafgaande vergunningen geldt, ontsnappen beklaagden daar niet aan door de 

vergunningsplicht naast zich neer te leggen. 

Terecht om schrijft het openbaar ministerie het gestelde gedrag va n beklaagden als een vorm va n 
eigenricht ing. 

j .6 
Ten overvloede merkt de rechtbank op dat beklaagden haar middels een argumentatie gekoppeld aan de 

strafrechtelijke rechtsfiguur van noodtoestand lijken uit te nodigen een opportuniteitsbeoordeling te maken 
bet reffende de mogelijkheid van een private acto r, zoals om aan natuurbeheer te doen middels 

ecologisch verantwoorde landbouw. Deze toetsing komt de strafrechter niet toe, enkel een beoordeling van 

de strafvo rdering en desgevallend de daaraan gekoppelde burgerlijke vordering en herstelvordering. 

j .7 
Er is geen noodtoestand die de handelingen van beklaagden rechtvaardigt. De beschreven handelingen zijn 

niet enkel delictstypisch, maar eveneens wederrechtelijk. 

k. 

Bij de behandeling ten gronde op 5 september 2022 stelde namens dat de hooizolder zou 

worden omgevormd om dienst te kunne n doen in het kader van het gebruik van de exploitatie als 
zorgboerderij. Tevens werd geponeerd dat er op de ingerichte zolderverdieping opleidingen zouden worden 

gegeven aan nieuwe werknemers, aangezien een biologische boerderij arbeidsintensief is. 

Een complementaire funct ie kan echter enkel worden vergund voor een totale vloeroppervlakte van 
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maximaal 100 m2, terwijl de zolder een oppervlakte heeft van ongeveer 220 m2 (artikel 3,1° van het Besluit 
van de Vlaamse regering tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen) en er 

werd geen vergunning verleend. 

1. 
Beklaagden stellen tevens dat de stillegging van de werken (door middel van een stakingsbevel dat later 

doorbroken werd, infra) de functiewijziging verijdeld zou hebben. 

De hooizolder krijgt evenwel de nieuwe funct ie 'diensten' niet pas wanneer er effectief diensten in worden 
verleend of aangeboden, wel zodra de vorige functie (landbouw) er niet meer in wordt uitgeoefend en 

werkzaamheden worden aangevat die duidelijk kaderen in de nieuwe functie. 

Bij de vaststellingen op 26 november 2019 bleek dat de zolder werd aangelegd op een wij ze die niet langer 
overeenstemt met deze van een hooizolder, maar dat daarentegen een degelij ke vloer werd aangelegd en 
een dak met uitsparingen voor het plaatsen van een aanzienlijk aantal dakvlakvensters en bijkomende 
dakkapellen. Aldus was er reeds een functiewijziging, ook al werd de nieuwe functie nog niet uitgeoefend. 

Dat op 26 november 2019 een stakingsbevel werd opgelegd, is hiermee niet onverenigbaar, aangezien een 
stakingsbevel enerzijds een handeling vereist die voldoet aan de materiële omschrijving van een misdrijf (in 
casu minstens de feiten onder tenlastelegging E, artikel 4.2.1.6° iuncto 6.2.1 iuncto 6.4.4 VCRO) en 
anderzijds preventief is ten aanzien van toekomstige schendingen bet reffende het uitvoeren van 
handelingen vermeld in artikel 4.2 .1 of 4.2.15 VCRO, in deze het optrekken of plaatsen van een construct ie 
dan wel het verbouwen van een constructie voorzien in artikel 4.2.1,1 ° a en c VCRO (zie ook de feiten onder 

tenlastelegging C.2). 

m. 
Beklaagden dwalen tevens bij het zich beroepen op het Vrijstellingenbesluit va n 16 juli 2010 met betrekking 
tot het plaatsen van de dakvlakvensters. De ingeroepen bepaling, artikel 3.1, geldt op basis van artikel 3.2.2° 
uitdrukkelijk enkel indien er geen vergunningsplichtige functiewijziging wordt doorgevoerd. 

Dat er een dergelij ke functiewijziging plaatsvond, werd hierboven reeds besproken. 

n. 
Beklaagden stelden de legaliteit van het stakingsbevel niet in vraag en streefden de opheffing ervan niet na. 
In uitvoering van het stakingsbevel werden daarentegen praktische afspraken gemaakt met de gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur betreffende werkzaamheden die wel werden toegelaten. Het plaatsen van de 

dakvlakvensters valt daar niet onder. 

Om de hiervoor aangehaa lde redenen is het stakingsbevel wel degelijk rechtsgeldig en dit stakingsbevel 
hield een verbod in tot het plaatsen van de dakvlakvensters. 

0 . 

De feiten onder de tenlasteleggingen A, B, C.1, C.2, D, E en F zijn bewezen. Deze feiten werden correct 
gekwalificeerd in de rechtstreekse dagvaarding en de feiten zijn wederrechtelijk. 

Deze misdrijven worden en strafrechtelijk toegerekend. 

tenlasteleggingen Gen H 

p. 
Het aanleggen van de grachten te werd vastgesteld door de natuurinspectie op aangeven van de 

betwist niet dat hij niet over een ontheffing voor deze verboden handelingen 
beschikte en een regularisatie-aanvraag kreeg een negatief advies van het agentschap natuur en bos, omdat 
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er een mogelijk negatief effect op de waterhuishouding in de omgeving zou zijn en omdat de 
beweegredenen en de verwachte meerwaarde eerder betrekking zouden hebben op de landbouw ter 
plaatse dan op het natuurbeheer. 

trok de regularisatie-aanvraag in en voerde het herstel uit dat werd opgelegd bij bestuurlijke 

maatregel. 

q. 

I 
p. 12 

De ontbossing in 
de milieudienst van 

Nerd door de natuurinspectie vastgesteld naar aanleiding van een melding van 
Er was geen kapvergunning en evenmin een omgevingsvergunning. 

Bij de vaststellingen lichtte zijn plannen met de percelen ter plaatse toe en verwees hij naar een 
valgevaarlijke boom, die hij naar eigen zeggen mocht kappen van de brandweer, en een vermeende 
toelating van de gemeente om een weg doorheen het bos vrij te maken omdat een servitudeweg was 
afgesloten door nieuwe bebouwing. 

Een dergelijke toelating van de gemeente wordt allerminst aangetoond en staat ook haaks op het initiatief 
van de gemeentediensten om vaststelling te laten doen. 

Bij de behandeling ten gronde verwijst ~nkel nog naar het verwijderen van een va lgevaarlijke boom. 
De tenlastelegging heeft echter geen betrekking op een boom, maar op een ontbossing van een stuk grond 
van ongeveer negen meter op honderd meter. 

r. 
De feiten onder de tenlasteleggingen Gen H zijn bewezen, werden correct gekwalificeerd (met uitzondering 
van de verwijzing naar het onderdeel van art. 4.2.1 VCRO, waaromtrent tegenspraak werd gevoerd en wat 
wordt gecorrigeerd in het beschikkend gedeelte) en worden toegerekend. 

straf en strafmaat 

s. 
Het opleggen van een straf benadrukt het belang van de overtreden norm en dient als signaal, zowel naar 
de beklaagde toe als naar de maatschappij in haar geheel. De bestraffing beoogt het herstel van de door het 
misdrijf aangebrachte maatschappelijke schade. De bestraffing dient ook om de maatschappij te 
beschermen. Tegelijk wordt de maatschappelijke reactie ten aanzien van de dader naar aanleiding van het 
misdrijf met de bestraffing afgerond en indien mogelijk wordt de dader ertoe gebracht herhaling te 
vermijden. 

Bij het bepalen van de concrete straffen wordt rekening gehouden met de aard en de ernst van de feiten, de 
concrete feitelijke omstandigheden en persoonlijke omstandigheden van de dader. 

De bewezen feiten werden met eenzelfde strafbaar opzet gepleegd, zodat aan iedere beklaagde één 
hoofdstraf met een bijkomende straf wordt opgelegd en de mogelijke straf bepaald wordt do9r het feit 
waarvoor de wet de strengste straf voorschrij ft. 

t. 
De regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw heeft tot doel tot een maatschappelijk 
gestroomHjnde ruimtelijke ordening te komen, waarbij het kader van regelgeving en vergunningen ertoe 
dient het maatschappelijk belang en het individueel belang te verzoenen. Door ingrijpende werken uit te 
voeren zonder de nodige vergunningen aan te vragen of af te wachten, stelden beklaagden hun persoonlijk 
belang boven het maatschappelijk belang en verhinderden ze de noodzakelijke afstemming met de 
bevoegde diensten. 
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Dat ze {een deel van) deze handelingen stelden met de beweerde bedoeling de Vlaamse overheid te 
overtuigen van de haalbaarheid en wenselijkheid van hun vorm van natuurbeheer op de specifieke locatie, 
betreft mogelijk de drijfveer, maar doet niets af van de strafbaa rheid van de handelingen of de noodzaak 
om de regelgeving te handhaven middels correctionele straffen . 

u. 
De misdrijven onder de tenlasteleggingen G en H tonen, wat betreft, ten andere ook buiten het 
specifieke kader van het dispuut met de Vlaamse overheid rond de gronden te aan dat hij 
vergunningsplichtige handelingen stelt zonder ontheffingen of vergunningen aa n te vragen. 

v. 
Dat de feiten zich over een ruime periode situeren, is in deze allerminst een reden om - al dan niet middels 
een vaststell ing van een overschrijding van de redelijke termijn - tot een strafvermindering te besluiten. 

Vooreerst is het in het kader van ruimtelijke ordening gebruikelijk dat beklaagden de mogelijkheid wordt 
gegeven om tot feitelijk herstel of regularisat ie over te gaan, zodat het concrete tijdsverloop beklaagden net 
ten goede kan komen (zie in die zin ook Cass. 23 februari 2021, . Illustratief hierbij is dat 
namens op de zitting van 17 oktober 2022, na conclusietermijnen én een bijkomend uitstel op 
verzoek van andermaal om een uitstel van 'een drietal maanden' werd verzocht omdat een 
regularisatie-aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard. 

Ten tweede dient bij de beoordeling van het concrete tijdsverloop van een zaak rekening te worden 
gehouden met de volledige strafprocedure en alle tenlaste leggingen. In deze dateert het laatste 
aanvankelijk proces-verbaal van 19 augustus 2021, lastens en de laatste vaststelling betreffende 
beiden van januari 2021. 

De fei ten strekken zich - ten derde - uit over een bijzonder lange periode, van januari 2014 tot augustus 
2021 wat betreft en tot januari 2021 wal betreft, met vee lvuldige vaststellingen. Deze lange 
periode gedurende dewelke meerdere feiten werden gepleegd, indiceert eerder een volgehouden 
delictuele instelling dan dat het concrete tijdsverloop in deze zaak tot mildheid zou moeten leiden. 

Tot slot, wat de beoordeling van de redelijke termijn betreft, dient ook rekening te worden gehouden met 
de aan de strafvordering in deze zaak nauw gelieerde herstelvordering, die door de bijkomende feiten en 
ontwikkel ingen herhaaldelijk opnieuw diende te worden geformuleerd en voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor Handhavingsuitvoering met het oog op advies. 

De redelijke termijn voor de beoordeling van de strafvordering is niet overschreden. 

W. 

De misdrijven zijn gericht op een vermogensvoordeel, deels om de opbrengst van de percelen in de 
specifieke contexten te maximaliseren, deels om de waarde van de onroerende goederen te vergroten, 
zonder hierbij het wettelijk en decretaal kader na te leven. 

Het past dan ook beide beklaagden bij de bestraffing in hun vermogen te raken, zodat de hierna bepaa lde 
geldboetes gepast zijn. 

x. 
Daarnaast wordt de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel gevorderd door het openbaar 
ministerie. De misdrijven A tot en met F hebben beklaagden duidelijk een vermogensvoordee l opgeleverd, 
deels door een onrechtmatige opwaardering van de onroerende goederen, deels door het creëren van een 
onroerend goed met een hogere funct iona liteit. 

Bij de begroting van het vermogensvoordeel dienen de gemaakte kosten niet in mindering te worden 
gebracht. Evenwel is het niettemin niet mogelijk met boekhoudkundige zekerheid het vermogensvoordeel 
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te bepalen. Het past enerzijds het vermogensvoordeel naar billijkheid te bepalen, anderz ijds met 
terughoudendheid, aangezien de strikt punitieve component vervat ligt in de hoofdstraf (de geldboete) en 
de verbeurdverklaring enkel tot doel heeft te vermijden dat beklaagden de voordelen van een misdrijf 
kunnen behouden. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met de gevolgen van de herstelvordering 
(in/ra) . 

herstel 

y. 
De burgemeester van namens eiser in herstel, verder: 
vordert een herstel in de oorspronkelijke toestand, nader omschreven in de vordering die op 26 februari 
2021 door werd genomen en werd voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Handhavingsuit-
voering . 

z. 
legt bij de uitgestelde behandeling ten gronde verschillende foto's neer, die de huidige toestand 

zouden aantonen. Deze eenzijdige stukken tonen echter niet met zekerheid aan dat de herstelvordering, of 
een onderdeel ervan, inmiddels zonder voorwerp zou zijn. 

aa . 
betwist dat de herstelvordering rechtsgeldig gemotiveerd zou zijn, aangezien enkel gesteund zou 

worden op stedenbouwkundige misdrijven zonder de concrete noodzaak van een herstel in de vorm van 
een herstel in de oorspronkelijke toestand te onderbouwen met verwijzing naar de noodzaak voor een 
goede ruimtelijke ordening. 

Evenwel bevat de herstelvordering op de pagina's acht tot tien onder de titel 3.4 'motivering van de 
vordering' wel degelijk een dergelijke toetsing. Hierbij wordt verwezen naar het kader van de ruimtelijke 
ordening en de stedenbouwkundige misdrijven, maar ook naar de tegenstelling tussen enerzijds het 
optrekken van verschillende constructies en de opslag van voertuigen, materiaal en materieel en anderzijds 
de instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur die noodzakelijk is in het natuurgebied. De 
vordering expliciteert vervolgens dat het aanwezige gebruik van de percelen niet aanvaardbaar is in 
natuurgebied. 

Evenzeer stelt uitdrukkelijk in de vordering dat het herstel in de oorspronkelijke toestand 
noodzakelijk is om de site te laten voldoen aan de voorschri ften van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan en om de site in overeenstemming te brengen met de goede ruimtelijke ordening. 

ab. 
Ten overvloede expliciteerde de Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering in haar advies verder de 
noodzaak van een herstel in de oorspronkelijke toestand en vult in besluiten de motivering van 
de noodzaak van het herstel in de gevraagde vorm verder aan. 

ac. 
De Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering verleende op 7 mei 2021 een positief advies met betrekking 
tot deze herstelvordering. 

ad. 
Dat de vordering een ruimer herstel beoogt dan deze die het gevolg is van de door de strafvordering 
geviseerde handelingen, vormt geen bezwaar. Artikel 6.3.1 §1, tweede lid VCRO schrijft immers uitdrukkel ijk 
voor dat het herstel steeds de volledige illegaliteit dekt, ook al werd die mee veroorzaakt door 
stedenbouwkundige misdrijven of inbreuken die niet bij de rechter aanhangig zijn . 

ae. 
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De herstelvordering is intern en extern wettig en wordt opgelegd zoals gevorderd. De herstelvordering is 

gesteund op motieven van een goede ruimtelijke ordening en is niet disproport ioneel. 

Concreet blijkt niet dat de gevolgen van de misdrijven kennelijk veren igbaar zouden zijn met een goede 
ru imtelijke ordening of dat de uitvoering van bouw- of aanpassingswerken kennelijk zouden volstaan om de 
plaatselijke ordening te herstellen. 

af. 
Dat beklaagden er inmiddels in geslaagd zijn een ontvanke lijke en volledige regularisatieaanvraag in te 
dienen, staat de beoordeling van de herstelvordering door de correctionele rechtbank niet in de weg. 

Het is noodzakelijk een vonnis ten gronde te vellen, ook wat de herstelvordering betreft, in het bijzonder in 
een zaak waar beklaagden zelf (evenwel ten onrechte) het tijdsverloop aa n de kaak stellen. 

Het volstaat in het kader van de herstelvordering een voldoende ruime termijn voo r de uitvoering van de 
herstelvordering te voorzien, zodat desgeva llend rekening kan worden gehouden met een gebeurlijke 
regularisat ie. De hersteltermijn die wordt opgelegd betreft het evenwicht tussen enerzijds de nood om in 
deze zaak op een redelijke t ermijn tot een herstel te komen en anderzijds de mogelijkheid die beklaagden 
wordt geboden om dan wel tot een fei telijk herstel of een juridische regularisatie (of een combinatie) te 

komen. 

De hersteltermijn wordt bepaald op veertien maanden en aan het herstel wordt een dwangsom gekoppeld 
zonder dwangsomtermijn, aangezien beklaagden reeds eerder een bevel van de bevoegde overheid naast 
zich hebben neergelegd en dat beklaagden vooralsnog de ru ime duur van de procedure niet hebben 

aangewend om tot feitel ijke of juridische regularisatie te komen. 

Deze redenen maken het ook noodzakelijk het vonnis uitvoerbaar te verklaren bij voorraad. 

en de stedenbouwkundig inspecteur worden tevens gemachtigd de bevolen herste lmaatregel uit 
te voeren in de plaats en op de kosten van de veroordeelden overeenkomstig artike l 6.3.4 VCRO. 

op burgerlijk gebied 

ag. 
Op basis van de vaststellingen in het strafdossier blijken de bewezen feiten mogelijk schade te hebben 
veroorzaakt waarvoor geen burgerlijke vordering werd ingesteld. De burgerlijke belangen worden in zoverre 
ambtshalve aangehouden. 

TOEGEPASTE WETTEN 

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven en de 
strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen: 

art. 1, 2, 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 37, 41 wet van 15 juni 1935; 
art. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7bis, 25, 38, 39, 40, 41, 65, 66 strafwetboek 
art . 4 V.T.Sv 
alsook de wetsbepalingen aangehaa ld in de inleidende akte en in het vonnis 

De rechtbank; 

op tegenspraak ten aanzien van 
de burgemeester van de namens de 
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Op strafgebied 

Verleent akte aan de Burgemeester van 
tussenkomst. 

ACl kamer 

namens 

Vonnisnr / 
p.16 

van haar vrijwillige 

Herstelt de materiële vergissing in de wettelijke omschrijving van tenlastelegging G als volgt : 

"Op de percelen aldaar geleaen te 
Kadastraal om<:rhrP\IPn r,/c: 

Eigendom van 
Ingevolge akte verleden op 12/02/2016 door notaris 

Buiten 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 13 juni 1990, van met bomen 
begroeide oppervlakten, vermeld in artikel 3 §§ 1 en 2 van voornoemd decreet, hetzij zonder voorafgaande 
stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning, omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen of omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, hetzij in strijd met de betreffende 
vergunning te hebben uitgevoerd, hetzij in geval van schorsing van de betreffende vergunning, verder te 
hebben uitgevoerd, 
(art. 4.2.1, 2°, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 6.2.1. lid 1,1 °1 en 6.3.1. § 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; art. 5, 1°, 
a), en 6 lid 1 Decreet 25 opril 2014 betreffende de omgevingsvergunning) 

Te 
door 

op 19 augustus 2021 

in casu : een ontbossing zoals vermeld in art 4.15° van het bosdecreet van 13 juni 1990 van een met bomen 
begroeide oppervlakte bedoeld in artikel 3 §§ 1-2 van dat decreet, namelijk door het kappen van een 
onbepaald aantal bomen voor de aanleg van een servitudeweg van circa 9 meter breed en 100 meter lang" 

Ten aanzien van eerste beklaagde 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A, B, Cl, C2, D, E, F, G -
zoals hoger omschreven en H: 

tot een geldboete van 32.000,00 EUR, zijnde 4.000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een gevangenisstraf van 
90 dagen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor een bedrag van 
12.500 euro. 

Veroordeelt tot betaling van: 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 
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een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 52,42 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 332,37 = 166,19 EUR 

Ten aanzien van tweede beklaagde 

Veroordee lt voor de vermengde feiten van de 
tenlasteleggingen A, B, Cl, C2, D, E en F: 

tot een geldboete van 24.000,00 EUR, zijnde 3.000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Verklaart verbeurd overeenkomstig artikel 42, 3° en 43bis Sw. de vermogensvoordelen voor een bedrag van 
12.500 euro. 

Veroordeelt tot betaling van: 

herstel 

Veroordeelt 

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders 

een bijdrage van 24,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 52,42 EUR 

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 1/2 x 332,37 = 166,19 EUR 

en tot het herstel van de onroerende goederen gelegen te 
<adastraal gekend als 

in de oorspronkelijke toestand, 
meer bepaald: 

de toestand van de site (gebouwen en verhardingen) dient hersteld te worden naar de laatst ver
gunde toestand zoals die is opgenomen op het inplantingsplan van de vergunning van 1992 (wat 
overeenstemt met de luchtfoto van de oorspronkelijke toestand in bij lage 6 bij de herstelvordering). 
Dit houdt in dat onder andere: 

o de vijf dakvlakvensters in het zadeldak van het schuurgedeelte (nummer 2 op de luchtfoto in 
bijlage bij de herstelvordering) dienen verwijderd te worden; 

o de dakuitbreiding van de vergunde graanopslagplaats (nummer 3 op de luchtfoto in bijlage 
bij de herstelvordering) dient volledig verwijderd te worden; 

o de overkapping tussen de twee vergunde loodsen (nummer 4 op de luchtfoto in bijlage bij de 
herstelvordering) dient verwijderd te worden; 

o de luifel (nummer 5 op de luchtfoto in bijlage bij de herstelvordering) voor gebouw 3 en 4 
dient verwijderd te worden; 

o de open loods/houten dakconstructie achter de vergunde aardappelloods (nummer 7 op de 
luchtfoto in bijlage bij de herstelvordering) dient verwijderd te worden; 
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o de sta lling met aansluitend afdak (nummers 8 en 9 op de luchtfoto in bij lage bij de herstel
vordering) dient verwijderd te worden; 

o de ongefundeerde L-vormige muur en de parallelle muur (constructies 10 en 11 op de lucht-
foto in bijlage bij de herste lvordering) dienen verwijderd te worden. 

depe~e~n moe~n 
in hun oorspronkelijke toestand hersteld worden, zijnde onverharde weides en akkers (zoals te zien 
i op de luchtfoto oorspronkelijke toestand, in bijlage bij de herstelvordering) zonder constructies 
en/of verhardingen (zones 12 op de luchtfoto in bijlage bij de herstelvordering) . Alle voertuigen, ma
terieel en materi;i;i l rfienen eveneens van deze percelen verwijderd te worden; 

de gracht op de percelen die werd verlegd ten behoeve van 
de verharding voor het stallen van de voertuigen, materiaal en materieel, dient terug hersteld te wor
den conform de oorspronkelijke toestand; 

Bepaalt de herstelterm ijn op veertien maanden; 

Legt een dwangsom op van 250 euro per dag vertraging; 

Machtigt de burgemeester van en de stedenbouwkundig inspecteur tot uitvoering van 
de bevolen herstelmaatregel in de plaats en op de kosten van de veroordeelde; 

Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad; 

op burgerlijk gebied 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 21 november 2022 door de rechtbank van 
eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier 




