
Vonnisnummer /Griffienummer 

2019 / �S9_ 
Repertoriumnummer /Europees 

Datum van uitspraak 

25 maart 2019 

Naam van de beklaagde(n) 

Systeemnummer parket 

Dossiernummer 

19A000854 

Notitienummer parket 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

AFSCHRIFT 

.,·,11 d<') nJJriuten ty:•rustende ter griffie van dr 

,,�,...hth;·!fii< van c"'rsts ;);-rleg AntvvnrnPn 

afoe11ng Ant0:erpc:, 

2 2 AUG ï.019 

rechtbank van eerste 

aanleg Antwerpen, 

afdeling Antwerpen 
Kamer ACl 

Vonnis 



rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Doss1ernr 19A000854 vleugel D, 3de verd1epmg 

Inzake het Openbaar Ministerie tegen 

BEKLAAGDE(N) : 

002177 

geboren te op 

van Belgische nationaliteit 

wonende te 

beklaagde, die persoonlijk verschijnt. 

TENLASTELEGGING(EN) 

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

A. 

Op de percelen gelegen te . gekadastreerd als 

oppervlakte van , perceelnr. (met een oppervlakte van 

perceelnr. (met een oppervlakte van �' 
eigendom van de huwgemeenschap 

ingevolge akte verleden door notaris te dd. 23/05/2014. 

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

Vonnisnr / 

(met een 

) en 

hetzij zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning, hetzij in strijd met de 

vergunning , hetzij na verval , vernietiging verstrijken van de termijn van de vergunning , 

hetzij in geval van schorsing van de vergunning , hierna vermelde handelingen , zoals 

bepaald bij artikel 4.2.1.2° te hebben uitgevoerd, 

p 2 

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 : verschillende delen van bovenvermelde percelen ontbost te hebben, voor een 

totale oppervlakte van ongeveer 62 are. 

Te tussen 1 januari 2015 en 3 maart 2016, meermaals, op niet nader bepaalde data 

B. 

Opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 

veiligheidsmaatregelen of de door de strafrechter opgelegde maatregelen niet te hebben 

uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd, 
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meer bepaald : niet correct uitvoeren van de bestuurlijke maatregel opgelegd dd. 

08/03/2016 en strekkende tot herbebossing en heraanplanting van de percelen tegen 

31/03/2017, 

Te tussen 1 april 2017 en 5 juli 2018. 

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

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

PROCEDURE 

p 3 

Gezien het bewijs van overschrijving van de dagvaarding van beklaagde door de bewaarder 

der Hypotheken op het hypotheekkantoor van dd. 4/2/2019 boek 

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 

Beklaagde wordt vervolgd voor het ontbossen zonder stedenbouwkundige vergunning en 

voor het niet-naleven van een bestuurlijke maatregel. 

Op 16 maart 2015 stelde het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat op een perceel grond 

gelegen in agrarisch gebied te een ontbossing plaatsvond van ongeveer 50 are. 

Op 10 februari 2016 en 3 maart 2016 werd opnieuw vastgesteld dat er eveneens een 

ontbossing gebeurde op 2 andere percelen te 

De percelen zijn eigendom van beklaagde en hij vroeg voor de ontbossing van in totaal 

ongeveer 62 are geen stedenbouwkundige vergunning aan. (st,42-38). 

Beklaagde ontkent niet geen vergunning voor ontbossing te hebben aangevraagd en 

verwijst naar de notariele akte van aankoop van de gronden waarin vermeld werd dat deze 

niet zouden vallen onder de toepassing van het Bosdecreet. 

De rechtbank benadrukt dat voor een ontbossing steeds een stedenbouwkundige 

vergunning dient te worden aangevraagd en te worden verkregen zodat de opmerking van 

beklaagde niet wordt weerhouden. 

Beklaagde kreeg een bestuurlijke maatregel opgelegd op 8 maart 2016 en diende een 

heraanplanting en herbebossing te doen tegen 31 maart 2017, 
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Op 19 april 2017 en op 5 juli 2018 voerde het Agentschap voor Natuur en Bos een controle 

uit en bleek dat het herstel niet gebeurde volgens de bepalingen van de bestuurlijke 

maatregel (st. 56-60). 

Thans blijkt evenwel dat beklaagde alles in orde bracht en de toestand geregulariseerd 

Op grond van de vaststellingen van het Agentschap van Natuur en Bos en de gevoegde 

foto's acht de rechtbank de feiten A en B lastens beklaagde bewezen. 

Strafmaat 

In het belang van een goed leefmilieu dienen de opgelegde reglementeringen strikt te 

worden nageleefd. 

Beklaagde heeft een gunstig strafregister en bracht de toestand uiteindelijk wel in orde. 

Een opschorting acht de rechtbank evenwel geen passend signaal, doch wel wordt een 

uitstel verleend om beklaagde te motiveren zich van dergelijke feiten te onthouden. 

De feiten A en B vermengen zich als zijnde gepleegd met eenzelfde strafbaar opzet. 

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: 

artikelen 162, 185, 194, 195 van het Wetboek van Strafvordering, 

artikelen 1, 3, 6, 7 van het Strafwetboek, 

artikelen 11, 12, 14, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 der wet van 15 juni 1935, 

de verordeningen van de Raad van de ministers nr. 974/98 dd. 3/5/1998 en nr. 1103/97 dd. 

17 /6/1997 en de wetten van 26/06/2000 en 30/06/2000 betreffende de invoering van de 

euro, 

artikelen 28, 29 der wet van 1 augustus 1985, 

artikel 1 van de wet van 5 maart 1952, 

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand, 

artikel 91 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, 

artikelen 3 en 4 der wet van 17 april 1878, 

en bij toepassing van de artikelen en wetsbepalingen, zoals aangehaald in de voormelde 

tenlasteleggingen A en B, 

artikel 1 en 8 der wet van 29 juni 1964 

artikelen 38, 40, 65, 66 en 99bis van het Strafwetboek. 



' '' 

rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen 

Doss1ernr 19A000854 vleugel D, 3de verd1epmg 

De rechtbank: 

op tegenspraak ten aanzien van 

Op strafgebied 

Veroordeelt voor de tenlasteleggingen A, B vermengd: 

Vonrnsn r / 
p 5 

tot een geldboete van 2000,00 EUR , verhoogd met 70 opdeciemen en gebracht op 

16000,00 EUR. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 

termijn door een gevangenisstraf van 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende 

3 jaren vanaf heden wat betreft deze geldboete. 

Veroordeelt 

tot het betalen van een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor 

juridische tweedelljnsb1jstand. 

tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding 

bedraagt 53,58 EUR. 

tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 

opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot 

hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 

tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 

298,51 euro. 

**** 

Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare terechtzitting op 25 maart 2019 door de 

voorzitter, rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC1: 

rechter 

in aanwez1ghe1d van een magistraat van het openbaar ministerie, 

met bijstand van griffier 




