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Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

· 001163 
geboren te op 
van Belgische nationaliteit 
ingeschreven te 

RRN 

ACl kamer 

beklaagde, bijgestaan door Meester 
loco Meeste1 

TENLASTELEGGING(EN) 

advocaat te 
advocaat te 

Vonnisnr 

Als dader of mededader in de zin van art ikel 66 van het strafwetboek; 

Te 

A. Tussen 19 april 2016 en 2 oktober 2018, in meerdere malen, op niet nader te bepa len data, 

op de eigendom aldaa r gelegen 
met een globale oppervlakte van 
en gekadast reerd als afdeling 

1 , bij akte verleden or 

eigendom van 
en op 

p.2 

/ 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij 
na verval, vernietiging, verstrijken van de termijn van de vergunning, hetzij in geva l van schorsing van 
de vergunning, hierna vermelde handelingen te hebben uitgevoerd, in bufferzone en in een 

groenstrook, 

Bij inbreuk op artikel 6.1.1.1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, 

artikel 4.2.1.2°: 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 de ontbossing van 1,6 ha bos naar weilanden voor paarden met een schu ilhok, 
paddock en omheiningen; 

De feiten ook omschreven vanaf 23 februari 2017 als in strijd met art ikel 6 al.1 van het Decreet van 
25 apri l 2014 bet reffende de omgevingsvergunning een project dat bij of krachtens de decreten, 
vermeld in artikel 5, is onderworpen aan vergunningsplicht te hebben uitgevoerd, geëxploiteerd, 
verkaveld of een vergunningsplichtige verandering eraan te hebben gedaan, 
namelijk hetzij zonder voorafgaande omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, 
hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vern ietiging of het verstrijken van de termijn van 
de vergunning, hetzij in geval van schorsing van de vergunning, stedenbouwkundige handelingen als 
vermeld in art ikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelij ke Ordening te hebben uitgevoerd of verder 

te hebben uitgevoerd. 
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B. Op 12 april 2019, 

Opzette lijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, veil igheidsmaatregelen 
of de door de strafrechter opgelegde maatregelen niet te hebben uitgevoerd, betaald of te hebben 

genegeerd. 

meer bepaald het besluit houdende bestuurlijke maatregelen van de Natuurinspecteur dd. 14 
november 2018, 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1§2,1° van het Decreet van 5 april 1995 houdende 

algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

C. Bij samenhang. tussen 19 april 2016 en 2 oktober 2018. in meerdere malen. op niet nader te 

bepalen data, 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, handelingen te 
hebben gesteld waardoor een met bomen begroeide oppervlakte als vermeld in artikel 3, §1 en §2, 

van het Bosdecreet van 13 juni 1990, geheel of gedeeltelij k is verdwenen en er aan de grond een 
andere bestemming of gebruik werd gegeven, 

met name op het perceel gelegen te 
m2 en met kadastrale gegevens afdeling 
van bij akte verleden or: 

. met een globale oppervlakte van 1.774,80 
eigendom 

en op 

namelijk door de ontbossing van 1,6 ha bos naar weilanden voor paarden met een schuil hok, 

paddock en omheiningen, 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3quinquies eerste lid van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Verdachten tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het herstellen van 
de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik of het uitvoeren van 
aanpassingswerken overeenkomstig de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar van het 
Agentschap van Natuur en Bos dd. 6 mei 2019 uit te voeren in het plantseizoen tussen 1 oktober en 
31 maart volgend op de uitspraak van de Rechtbank, onder verbeurte van een dwangsom van 50 

Euro per dag vertraging. 

*** 
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PROCEDURE 

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

Rechtszekerheid dd. 9 maart 2020 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 OP STRAFGEBIED 

1. Feiten en beoordeling van schuld 

1. 
Aan beklaagde wordt vooreerst verweten dat hij zonder voorafgaande stedenbouwkundige 
vergunning, hetzij in strijd met de vergunning, hetzij na verval, vernietiging of verstrijken van de 
termijn van de vergunning, hetzij in geva l van schorsing van de vergunning, een ontbossing zou 
hebben uitgevoerd zoals vermeld in artikel 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 de ontbossing 
van 1,6 ha bos naar weilanden voor paarden met een schuilhok, paddock en omheiningen met 
betrekking tot zijn eigendom, gelegen te in een bufferzone en in een 
groenstrook, tussen 19 april 2016 en 2 oktober 2018, in meerdere malen, op niet nader te bepalen 

data (tenlastelegging A). 

Daarnaast wordt hem ook verweten om opzettelijk het besluit houdende bestuurlijke maatregelen 
van de Natuurinspecteur van 14 november 2018 niet te hebben uitgevoerd of te hebben genegeerd 

op 12 april 2019(ten lastelegging B). 

Tot slot wordt beklaagde ook vervolgd voor het opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften 
of in strijd met een vergunning handelingen te hebben gesteld, waardoor een met bomen begroeide 
oppervlakte als vermeld in artikel 3, §1 en §2 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, geheel of 
gedeeltelijk is verdwenen en er aan de grond een andere bestemming of gebruik werd gegeven, 
namelijk de ontbossing van 1,6 ha bos naar weilanden voor paarden met een schuilhok, paddock en 
omheiningen met betrekking tot zijn eigendom, gelegen te tussen 19 april 2016 
en 2 oktober 2018, in meerdere malen, op niet nader te bepalèn data (tenlastelegging C). 

2. 
Beklaagde werd ter terechtzitting van 25 januari 2021 bijgestaan door zijn raadsman en betwistte de 

hem ten laste gelegde feiten . 

1.1 Overzicht van de relevante feiten 

3. 
Op 2 oktober 2018 werd er door de gewestelijk toezichthouder voor het Agentschap voor Natuur en 
Bos nazicht verricht naar de percelen van beklaagde te (kadastraal gekend als eerste afdeling, 

vanop de aanpalende weg . Deze percelen 

bevinden zich in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
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Er werd vastgesteld dat er op het percee een schuilhok was gebouwd. Achter dat schuilhok 
was een strook tot achteraan het perceel ontbost en ontstronkt. Het gekapte hout (stronken 
en kaphout) lag nog ter plaatse. Een deel van de percelen voor het schuilhok en onder de 
hoogspanningskabels was omheind en daar liepen er paarden. Het bos bleek omgevormd naar 
wei land. Ook links van de woning met adres bleken bijna alle bomen gekapt te zijn terwijl er 
in 2016 nog redelijk wat bomen aanwezig waren. Daar had beklaagde een bloemenweide ingezaaid. 
Daarachter was er weide tot aan het schuilhok. De totale ontboste oppervlakte bedroeg 16.200 m2

• 

Foto's van de vaststellingen (met onder meer de gekapte bomen en de ingezaaide (bloemen)weide) 

werden aan het strafdossier gevoegd (stukken 12 tot en met 18). 

Beklaagde werd op 30 oktober 2018 verhoord . Hij verklaarde een schuilhok te hebben gebouwd 
voor de paarden die hij op de strook onder de hoogspanning liet lopen. Aangezien de aanplant naast 
de hoogspanning volledig mislukt was en alles overwoekerd was, zou hij nog een gedeelte hebben 
afgespannen waar er eerder bomen waren. Aan de linkerzijde van de woning waren er volgens 
beklaagde in 2017 veel bomen omgevallen en aangetast door de letterzetter. Hij zou die bomen 
daarom hebben opgeruimd en in het voorjaa r van 2018 een wildakker hebben ingezaaid. De bomen 
achteraan zouden met de storm van 7 augustus 2018 zijn omgewaaid en ontstronkt en beklaagde 
zou de stronken enkel aan de kant hebben gelegd. Hij wilde achteraan in de toekomst ook bloemen 
en een wildakker aanleggen. Beklaagde ging ervan uit dat hij voor het verwijderen van die 
omgevallen bomen geen vergunning nodig had. Hij herhaalde ook meermaals dat hij het schuilhok 
en de paarden onder de hoogspanning niet weg wilde doen. Hij gaf wel aan achteraan wel terug 

populieren te willen planten. 

4. 
Op 14 november 2018 werd er dan een bestuurlijke maatregel opgelegd door het Agentschap voor 
Natuur en Bos om het schuilhok, de paddock en omheiningen op de drie percelen te verwijderen en 
alle percelen te herbebossen met inheems loofhout tegen 31 maart 2019. De stronken en het 
takhout moesten op de percelen blijven liggen. Het gekapte hout achter het schuilhok mocht wel 
worden verwijderd. Onder de hoogspanning diende een strook met een breedte van 15 meter niet 
terug te worden aangeplant, maar de natuurlijke vegetatie en spontane bebossing moest ongemoeid 
gelaten worden. Tot tegen de gazonstrook (van maximaal 15 meter rondom de woning) moest 
beklaagde bebossing uitvoeren. Een kopie van het aanvankelijk proces-verbaal, met inbegrip van de 
opgelegde bestuurlijke maatregel, werd op 19 november 2018 per aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs aan beklaagde verzonden. 

Eerder was er ook al een bestuurlijke maatregel opgelegd aan beklaagde, nadat in 2014 was 
vastgesteld dat beklaagde zich niet had gehouden aan de voorwaarden die waren voorzien in een 
aan beklaagde afgeleverde kapmachtiging. Volgens de kapmachtiging was beklaagde ertoe 
gehouden om na het kappen van de aanwezige naaldbomen uiterlijk in het eerstvolgende 
plantseizoen te herbebossen met inheems loofhout. De kapmachtiging vermeldde ook uitdrukkelijk: 
"omvorming van bos naar tuin, aanplanten van sierstruiken, heesters of sierconiferen, aanleg van 
grasperk, gazon, bloemperken of andere tuinelementen, inbreng van landbouw- of tuingewassen, 
wijzigen van de struiklaag of de kruid laag, plaatsen van constructies is niet toegestaan in het bos." 
Beklaagde had het ontboste stuk ingezaaid met een grasmengsel en had dus bos omgevormd naar 
weiland. De opgelegde bestuurlijke maatregel werd echter op 19 april 2016 opgeheven nadat was 
vastgesteld dat beklaagde aan de herstelmaatregel had voldaan. 
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5. 
Op 12 april 2019 werd er door de gewestelijke toezichthouder voor het Agentschap voor Natuur en 
Bos te vastgesteld dat er geen gevolg werd gegeven aan de gevraagde 
herstelmaatregelen. Alles was hetzelfde gebleven als bij de eerste vaststellingen. Het schuilhok van 
de paarden was nog aanwezig en ook de paarden liepen nog steeds op het perceel. Er waren ook 
geen aanplantingen of spontane verjonging aanwezig op het bosperceel. 

Op 6 mei 2019 werd er door de gemachtigde ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos 
bijgevolg een vordering tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat opgemaakt 
overeenkomstig artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen 
inzake milieubeleid, die inhoudelijk dezelfde maatregelen nastreeft als de bestuurlijke maatregel van 

14 november 2018. 

6. 
Op 18 oktober 2019 werd er nogmaals nazicht gedaan. De paddock, de schuilhut en de omheining 
van de loopweide bleken nog steeds aanwezig. Een groot deel van het terrein was begroeid met lage 
struiken en hier en daar was er een boom. Er kon niet worden vastgesteld dat er bomen werden 
aangeplant . Wel werd opgemerkt dat er achteraan het terrein nog een heel aantal gerooide bomen 

lagen. 

Beklaagde werd op 9 november 2019 nogmaals verhoord. Beklaagde verklaarde dat er hem in 2018 
was verduidelijkt dat hij het schuilhok, de paddock en de omheining moest verwijde ren, maar dat hij 
het daar niet mee eens was, omdat een dier recht heeft op een schuilhok. Hij gaf ook aan de grond 
niet met bomen heraangeplant te hebben omdat de schade veroorzaakt was door een storm. Een 
zware storm in augustus 2018 zou immers alle bomen in het weiland achteraan hebben omgewaaid. 
Beklaagde gaf aan dat het aanvankelijk proces-verbaal en de opgelegde maatregelen niet correct 
zouden zijn en daarvoor contact te zullen opnemen met de verantwoordelijke van het Agentschap 

Natuur en Bos. 

Ter terechtzitting van 25 januari 2021 verklaarde beklaagde dat het schuilhok en de paddock voor de 
paarden nog steeds aanwezig is, maar dat er intussen wel opnieuw voor 748,89 euro aan bomen zou 

zijn aangeplant. 

7. 
Beklaagde betwist de hem ten laste gelegde feiten op zich niet, maar meent dat het moreel 
bestanddeel van de tenlasteleggingen in zijn hoofde telkens niet is aangetoond. Beklaagde zou de 
handelingen niet wetens en willens hebben gesteld. 

Voor tenlasteleggingen A en C voert beklaagde aan dat hij geconfronteerd werd met 
natuurverschijnselen (zoals stormen, hittegolven en de letterzetter), wat ertoe leidde dat de bomen 
allen omwaaiden of waren aangetast, zodat er in zijn hoofde sprake was van een situatie van 
overmacht. Tot staving van zijn stelling brengt beklaagde een overzicht bij, uitgaande van het KMI, 
van de temperaturen en windsnelheden van 2014 tot en met 2019. 

De rechtbank volgt die argumentatie van beklaagde niet. De rechtbank acht het vooreerst 
ongeloofwaardig dat een dergelijke hoeveelheid bomen tegelijk zou zijn omgewaaid (zoals 
beklaagde in zijn verhoor van 9 november 2019 nog beweerde) of zou zijn aangetast. Beklaagde 
brengt ook geen enkel stuk voor om aan te tonen dat de bomen ook daadwerkelijk te lijden zouden 
hebben gehad onder de vermelde natuurfenomenen. Op de foto's die aan het aanvankelijk proces-
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verbaal werden gevoegd (bijvoorbeeld foto 6 met omschrijving recent gekapt hout, grotendeels 
populier en berk), is te zien dat de bomen (met uitzondering van het feit dat ze gekapt zijn) nog vrij 
intact zijn en geen stormschade of schade door de letterzetter vertonen. Daarenboven werd op 2 
oktober 2018 ook vastgesteld dat het hout gekapt was, dat er grassen werden ingezaaid, dat er een 
weide was gevormd om paarden te houden en dat er naast het woonhuis een bloemenweide was 
ingezaaid. Door een deel van de gronden in gebruik te nemen als weiland en wildakker, maakte 
beklaagde ook een natuurlijke herbebossing onmogelijk. Beklaagde verklaarde in zijn verhoor van 30 
oktober 2018 overigens ook zelf dat een stuk aanplant naast de hoogspanning mislukt en 
overwoekerd was, maar van die overwoekering was geen sprake meer bij de controle op 2 oktober 
2018. Beklaagde had dat stuk van de aanplant tegen de hoogspanning op dat ogenblik integendeel in 
gebruik genomen als weide en verklaarde achteraan het perceel in de toekomst ook bloemen of een 
wildakker te willen aanleggen. 

De rechtbank acht het bewezen dat beklaagde met opzet tot de ontbossing van de percelen is 
overgegaan en wijst erop dat beklaagde de gronden die eerder bebost waren minstens opzettelijk 
tot een weiland of wildakker heeft omgevormd. Het staat vast dat beklaagde daarvoor geen 
vergunning had. 

Tenlasteleggingen A en C zijn afdoende bewezen in hoofde van beklaagde, gelet op de vaststellingen 
van de gewestelijk toezichthouder voor het Agentschap voor Natuur en Bos en de aan het 
strafdossier gevoegde foto's (met inbegrip van de luchtfoto's). 

Beklaagde voert verder aan dat er ook geen sprake is van enig moreel element inzake 
tenlastelegging B aangezien hij de bestuurlijke maatregel nooit per aangetekend schrijven noch op 
een andere wijze heeft mogen ontvangen. Een kopie van het aanvankelijk proces-verbaal, met 
inbegrip van de opgelegde bestuurlijke maatregel, werd evenwel op 19 november 2018 per 
aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan beklaagde verzonden, zodat beklaagde wel degelijk 
kennis moet hebben gehad van de opgelegde bestuurlijke maatregel. 

Het staat vast dat beklaagde deze maatregel op 2 april 2019 niet had nageleefd en uit de diverse 
verklaringen van beklaagde blijkt dat hij het niet eens was met de opgelegde maatregelen en de 
maatregelen om die reden ook niet wenste uit te voeren. 

Ook tenlastelegging Bis afdoende bewezen in hoofde van beklaagde. 

2. Straftoemeting 

8. 
Alle feiten van de bewezen verklaarde tenlasteleggingen vermengen zich in hoofde van beklaagde 
als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet, zodat de rechtbank met toepassing van artikel 65, 
eerste lid van het strafwetboek aan beklaagde voor die feiten slechts één straf kan opleggen, met 
name de zwaarste. 

9. 
Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de feiten, de 
omstandigheden waarin de feiten plaatsvonden, de persoonlijke situatie en het strafrechtelijk 
verleden van beklaagde. 

De feiten zijn ontoelaatbaar. Zij geven blijk van een gebrek aan respect voor de regelgeving inzake 
ruimtelijke ordening, waarbij beklaagde zijn eigen belang boven dat van de samenleving stelde. De 
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regels inzake ontbossing zijn erop gericht om het schaarse bos in Vlaanderen te vrijwaren en dienen 
strikt te worden nageleefd. 

Beklaagde heeft wel nog een blanco strafregister. 

10. 
De raadsman van beklaagde vroeg ter terechtzitting van 25 januari 2021 om aan beklaagde de gunst 
van de opschorting te willen verlenen, ondergeschikt om een straf met uitstel op te leggen. 

De rechtbank acht een opschorting evenwel geen afdoende signaal om beklaagde het ontoelaatbare 
van zijn handelen te doen inzien. Beklaagde werd in eerste instantie na regularisatie van de toestand 
niet vervolgd en ging vervolgens toch opnieuw tot ontbossing over. 

Aan beklaagde dient duidelijk te worden gemaakt dat een dergelijke houding niet kan worden 
aanvaard. De rechtbank meent dat de hierna bepaalde geldboete een voldoende waarschuwing zal 
betekenen voor beklaagde voor de toekomst teneinde recidive te voorkomen. Gelet op het blanco 
strafregister van beklaagde wordt een deel van de geldboete met uitstel opgelegd, zij het voor een 
maximale termijn van drie jaar, om het ontradend karakter van het uitstel te optimaliseren. 

Beklaagde dient er zich wel van bewust te zijn dat het om een gunstmaatregel gaat en dat het 
verleende uitstel alsnog kan worden herroepen, ingeval zich nieuwe feiten zouden voordoen 
gedurende de proeftijd, en dit overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 14 van de wet van 
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. 

3. Herstelvordering 

ll. 

De gemachtigde ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos vorderde op grond van artikel 
16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid 
(hierna 'DABM'), het herstel zoals dat ook eerder was opgelegd door de bestuurlijke maatregel, 
namelijk: 

" Het schuif hok, de paddock en de omheiningen op alle drie percelen verwijderen. 
Alle percelen herbebossen met inheems loofhout in een plantverband niet wijder dan 2x2,5 
meter zoals gevraagde in de kapmachtigingen met kenmerk KMPB/AN/14/0406 en 
KMPB/AN/14/0642. Het bosplantsoen dient afkomstig te zijn van een erkende kwekerij en 
moet een minimum hoogte hebben van 1 meter zodoende de groeikansen maximaal zijn. De 
bomen die nog aanwezig zijn op de percelen of de reeds aanwezige natuurlijke verjonging 
mag beschouwd worden als aangeplant. Indien men het perceel, zoals aangegeven in het 
verhoor, wil aanplanten met populieren dient men nog steeds het plantverband van 2x2,5m 
aan te houden maar kan men om de 9m een populier planten. 
Alle stronken en takhout dient men op de percelen te laten liggen, enkel het gekapt hout 
achter het schuilhok mag verwijderd worden. 
De strook, met een breedte van 15 meter onder de hoogspanning dient niet terug worden 
aangeplant maar de natuurlijke vegetatie en spontane bebossing dient men ongemoeid te 
laten. 
De gazonstrook aangelegd rond de woning mag men behouden maar mag niet uitgebreid 
worden. 
Er mag maximaal 15m rondom de woning gazon behouden blijven. 
Tot tegen deze gazonstrook dient men de bebossing uit te voeren. De eerste 5 meter naast 
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het gazon mag gebruik worden gemaakt van inheemse struiken." 

Het openbaar ministerie vorderde dit eveneens, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro 
per dag vertraging en uit te voeren in het plantseizoen tussen 1 oktober en 31 maart volgend op de 
uitspraak van deze rechtbank . 

12. 
Overeenkomstig artikel 16.6.6 DABM beveelt de rechtbank, ofwel ambtshalve, ofwe l op vordering 
van het openbaar ministerie, ofwe l op vordering van de gemachtigde ambtenaar, ofwel op vordering 
van de burgerlijke partij, naast de straf, om de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen, 
het strijd ige gebruik te staken of aanpassingswerken uit te voeren. Als de gemachtigde ambtenaar 
daartoe een herstelvordering indient, gebeurt dat op grond-Van die vordering. 

De rechtbank is verplicht om het herstel te bevelen wanneer dit noodzakelijk is om de gevolgen van 
het misdrijf te doen verdwijnen. Het herstel in de oorspronkelijke toestand houdt niet in dat de 
plaats moet worden hersteld in de materiële toestand die identiek is aan de toestand zoals die voor 
het misdrijf bestond. Aan de illegale ontbossing kan ook een einde worden gemaakt door 
aanplanting van andere boomsoorten dan diegene die onrechtmatig werden verwijderd. 

Beklaagde heeft de percelen met nrs. en ontbost en het herstel 
veronderstelt dat de maatregelen zoals die zijn opgesomd in de herstelvordering worden uitgevoerd 
(en zoals die klaarblijkelijk reeds eerder door beklaagde werden uitgevoerd). Bijkomend dienen ook 
de constructies die nadien door beklaagde werden opgericht voor zijn paard (paddock, omheining en 
schuilhok) te worden verwijderd. Die constructies kunnen immers enkel enig nut hebben indien het 
perceel als weiland zou worden aangewend, maar dit zou in strijd zijn met de maatregel die voorziet 
dat de natuurlijke vegetatie en spontane bebossing onder de hoogspanningsl ijnen ongemoeid moet 
worden gelaten. Dit impl iceert noodzakelijkerwijze dat beklaagde op dit perceel ook geen paard kan 

houden. 

De rechtbank is van oordeel dat de herstelvordering intern en extern wettig is en kan worden 
toegekend zoals gevorderd. Ter terechtzitting bleek immers dat nog niet alle maatregelen werden 

uitgevoerd. 

De rechtbank meent dat een hersteltermijn tot 31 maart 2022 kan worden voorzien, zodat 
beklaagde ook van het volgende plantseizoen gebruik kan maken om de herstelvordering uit te 
voeren. De rechtbank acht het ook noodzakelijk om het herstel op te leggen onder verbeurte van 
een dwangsom, aangezien beklaagde reeds eerder een bevel van de bevoegde overheid naast zich 
heeft neergelegd en meermaals aangaf de gevraagde maatregelen niet te willen naleven (ook al 
heeft beklaagde intussen inmiddels we l voor 748,89 euro aan bomen geplant). 

Het doel van de dwangsom, het sanctioneren van de uitvoering, kan alleen bereikt worden indien de 
dwangsom in verhouding staat tot het belang van de zaak, de financiële draagkracht van de 
veroordeelde en diens te verwachten weerstand. Urgentie speelt hierbij geen rol. De rechtbank 
bepaa lt de dwangsom op 50,00 euro per dag vertraging, met dien verstande dat die dwangsom zal 
verbeuren vanaf de eerste dag na de hoger vermelde hersteltermijn in zoverre het huidig vonnis 
vooraf werd betekend. Er wordt aldus geen dwangsomtermijn toegestaan. 
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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, 6, 38, 39, 40, 41, 65, 66, 99bis strafwetboek 
art. 4 V.T.Sv 
art 1 en 8 wet 29/6/1964 
alsook de wetsbepalingen aangehaald in de inleidende akte en in het vonnis. 

De rechtbank: 

op t egenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Tell aanzien van 

Veroordeelt voor de vermengde feiten van de tenlasteleggingen A, Ben C: 

tot een geldboete van 8000,00 EUR, zijnde 1000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen. 

Boete vervangbaar bij gebreke van beta ling binnen de wettelijke term ijn door een 
gevangenisst raf van 90 dagen. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging wat betreft de geldboete voor een termijn van 3 jaar, 
doch slechts voor een gedeelte van 6000,00 EUR, zijnde 750,00 EUR ve rhoogd met 70 
opdeciemen. 

Herstelvordering 

Verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond : 

Beveelt overeenkomstig artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 houdende de algemene 
bepalingen inzake milieubeleid het herstel als volgt: 

1. Het schuilhok, de paddock en de omheiningen op alle drie percelen verwijderen. 
2. Alle percelen herbebossen met inheems loofhout in een plantverband niet wijder dan 

2x2,5 meter zoa ls gevraagde in de kapmachtigingen met kenmerk KMPB/AN/ 14/0406 en 
KMPB/AN/14/0642. Het bosplantsoen dient afkomstig te zijn van een erkende kwekerij 
en moet een minimum hoogte hebben van 1 meter zodoende de groeikansen maximaal 
zijn. De bomen die nog aanwezig zijn op de percelen of de reeds aanwezige natuurlijke 
verjonging mag beschouwd worden als aangeplant. Indien men het perceel, zoals 
aangegeven in het verhoor, w il aanplanten met populieren dient men nog steeds het 
plantverband van 2x2,5m aan te houden maar kan men om de 9m een populier planten. 

3. Alle stronken en takhout dient men op de percelen te laten liggen, enkel het gekapt hout 
achter het schuilhok mag verwijderd worden. 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen p. 11 
Rolnummer 2OA0O1445 ACl kamer Vonnisnr / 

4. De strook, met een breedte van 15 meter onder de hoogspanning dient niet terug 
worden aangeplant maar de natuurlijke vegetatie en spontane bebossing dient men 
ongemoeid te laten. 

5. De gazonstrook aange legd rond de woning mag men behouden maar mag niet 
uitgebreid worden. 

6. Er mag maximaal 15m rondom de won ing gazon behouden blijven. 
7. Tot tegen deze gazonstrook dient men de bebossing uit te voeren. De eerste 5 meter 

naast het gazon mag gebruik worden gemaakt van inheemse struiken. 

Deze werken moeten worden uitgevoerd tegen uiterlijk 31 maart 2022, op straffe van een 
dwangsom van 50,00 euro per dag vertraging. 

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 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 

- een vaste vergoeding voo r beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 
EUR 

- de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 54,84 EUR 

De kosten van herdaging begroot op 26,86 EUR, worden ten laste van de Belgische Staat gelegd. 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 22 februari 2021 door de rechtbank 
van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer ACl: 

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




