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Antwerpen, 18 februari 2010 

 

O.M. en Natuurpunt Beheer v.z.w. / T.E. en Watering 'het Schulensbroek' 

 

 

(…) 

 

Gelet op de hogere beroepen ingesteld 

- op 5 oktober 2007 door beide beklaagde tegen al de schikkingen 

- op 10 oktober 2007 door de burgerlijke partij tegen al de schikkingen 

- op 10 oktober 2007 door het Openbaar Ministerie tegen al de schikkingen uitgezonderd deze 
betrekkelijk de burgerlijke belangen tegen beide beklaagden 

tegen het vonnis, op tegenspraak gewezen door 1 rechter op 25 september 2007 door de 
correctionele rechtbank van Hasselt, 13e kamer, (...) 

 

Procedure 

Ontvankelijkheid van de strafvordering 

De strafvordering is t.a.v. eerste beklaagde vervallen door diens overlijden zoals blijkt uit het 
neergelegde uittreksel van de overlijdensakte. 

 

Omschrijving van de feiten 

Conform de vordering van het Openbaar Ministerie, dient de omschrijving der feiten heromschreven te 
worden als volgt: 

A. Te Herk-de-Stad, Lummen en Halen in meerdere malen op niet nader te bepalen data tussen 16 
april 2001 en 27 april 2001. 

Bij inbreuk op de artikelen 1, 2, 13, 14, 58, 59, 60, 61 en 62 van het Decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijke milieu d.d. 21 oktober 1997 niet alle maatregelen genomen te 
hebben die redelijkerwijze van diegene, die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent en die 
weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving 
daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, kunnen worden gevergd om de vernietiging 
of de schade te voorkomen, te beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen, nl. om door 
middel van een graafmachine en klepelmaaier bermen langsheen waterlopen geruimd en gemaaid te 
hebben in een vogelrijk nat gebied tijdens het broedseizoen, waardoor natuurelementen en 
aanzienlijke hoeveelheden broednesten van watervogels, voornamelijk wilde eenden, waterhoenen en 
meerkoeten, vernietigd of verstoord werden en de biotoop en voortplantingskansen van amfibieën, 
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reptielen en vissen ernstig verstoord te hebben door het vegen van de bedding van waterlopen, alle 
inbreuken uitgevoerd zijnde in vogelrichtlijngebied en waardevol agrarisch gebied. 

Bij inbreuk op de artikelen 3 en 6 van het Besluit van de Vlaamse Executieve van 27 juni 1984 
houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen beheerd door publiekrechtelijke 
rechtspersonen, thans strafbaar gesteld bij de art. 58, 59 en 63 van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, begraasde bermen gemaaid te hebben vóór 15 
juni van het jaar. 

Bij inbreuk op art. 35 van het jachtdecreet van 24 juli 1991 nesten en broedsels van vogels, zoals 
wilde eenden, waterhoenen en meerkoeten, gerangschikt bij het wild, weggenomen of opzettelijk 
vernield, vervoerd of in de handel gebracht te hebben. 

Bij inbreuk op de artikelen 1.2° en 6 van het K.B. van 22 september 1980 houdende maatregelen, van 
toepassing in het Vlaamse Gewest, ter bescherming van bepaalde in het wild levende inheemse 
diersoorten, die niet onder de toepassing vallen van de watten en besluiten op de jacht, de 
riviervisserij en de vogelbescherming, thans strafbaar gesteld bij de artikelen 58, 59 en 63 van het 
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, de woon- of 
schuilplaatsen van de diersoorten vermeld in de bijlage van dit besluit zoals amfibieën en kruip dieren, 
te. hebben beschadigd door de wijze van ruimen en maaien zoals omschreven in de tenlastelegging A. 
I. V. Bij inbreuk op artikel 1, 3 lid 2 en 12 van het K.B. van 9 september 1981 betreffende de 
bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest, strafbaar gesteld bij da artikelen 58 en 59 van het 
decreet van 21 oktober 1997, betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu, nesten van 
vogels die onder toepassing van dit besluit vallen nl, o.m. de Blauwborst, opzettelijk verstoord, 
weggenomen of vernield te hebben. 

 

Motivering ten gronde 

Op strafrechtelijk gebied 

Wat betreft de feiten sub A.I dient vastgesteld dat bij arrest van d.d. 27 mei 2008 het Grondwettelijk 
Hof geoordeeld heeft dat artikel 14 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, in samenhang gelezen mat artikel 58.par.1.1°, 
eerste streepje, van hetzelfde decreet, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet schendt. 

Het Hof dient de door tweede beklaagde opgeworpen prejudiciële vraag niet meer te stellen. 

Derhalve dient het Hof deze artikelen buiten toepassing te laten zodat voor de feiten onder de 
tenlastelegging A.I. tweede beklaagde dient ontslagen van rechtsvervolging, 

Voor het overige is de schuld van de tweede beklaagde aan de overige haar ten laste gelegde feiten 
zoals hiervoor heromschreven en geactualiseerd bewezen gebleven. Hiervoor en voor de uiteenzetting 
van de feiten wordt verwezen naar de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter, welke door 
tweede beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt en door het Hof wordt beaamd en 
overgenomen, mits aangevuld als volgt. 

Er is geen reden om aan de bewijswaarde van de processen-verbaal te twijfelen. Geen enkel PV is 
opgesteld door de personen door tweede beklaagde in conclusie aangehaald. Dat deze personen, van 
wie men beweert dat ze banden zouden hebben met de burgerlijke partij, ook bij de vaststellingen 
aanwezig zouden geweest zijn of tot de vaststellingen hebben bijgedragen maakt deze PV's niet nietig 
(wat niet eens beweerd wordt) noch ondermijnt het de bewijskracht of de objectiviteit ervan. 

Bovendien werden de vaststellingen in de aanvankelijke PV's bevestigd door het plaatsbezoek. 
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Niet betwist is dat De watering wettelijk bevoegd is om de onderhoudswerken aan de waterwegen in 
de betreffende gebieden uit te voeren. 

Dit betekent echter niet dat deze werken op eender welke manier mogen of kunnen worden 
uitgevoerd en zoals de eerste rechter terecht oordeelde is de goedkeuring door de 
Provinciegouverneur geen vrijgeleide om de voorschriften van de wetgeving inzake natuurbehoud te 
miskennen. Er is geen sprake van toepassing van artikel 70 van het strafwetboek. Tweede beklaagde 
kan evenmin gevolgd worden dat er een stilzwijgende instemming zou geweest zijn door de 
Bestendige Deputatie omdat er geen toepassing werd gemaakt van de toezichtmaatregelen voorzien 
bij artikel 93 van de wet van 5 juli 1956. Vooreerst dient vastgesteld dat het niet aanwenden van die 
toezichtmaatregel geen strafrechtelijke rechtvaardigings- of verschoningsgrond zou uitmaken in 
hoofde van beklaagde. Verder zet de wetgeving inzake polders en wateringen geenszins de wetgeving 
inzake natuurbehoud buiten spel. De Bestendige Deputatie heeft immers geen toezicht- of 
handhavingbevoegdheid inzake natuurbescherming. 

Op niet-administratiefrechtelijk niveau, staat het niet aan de Watering om zelf de 
proportionaliteitstoets te doen, maar uiteindelijk komt dit toe aan de rechter ten gronde, zoals in deze 
zaak. Ter zake is evenmin aangetoond dat er binnen de voorziene incriminatieperiodes een 
onmiddellijke en dringende noodzaak was om te ruimen, althans op de manier waarop het in deze is 
gebeurd, zodat er evenmin sprake kan zijn van een noodtoestand. De desbetreffend door de tweede 
beklaagde voorgebrachte stukken overtuigen niet (o.m.; het kortgeding waarnaar wordt verwezen 
dateert van 1995 - stuk 43). 

Dit betekent evenmin dat daarom alle waterlopen manueel (HTB) dienen gereinigd te worden, reden 
waarom uiteraard het ongenuanceerde bestek van tweede beklaagde (zie stukken 26-27) door de 
Provincie werd verworpen. De eerste rechter wijst er terecht op dat de onderscheiden belangen 
volstrekt verenigbaar zijn mits er (vooraf) onderling overleg gepleegd wordt en mits de nodige 
vergunningen aangevraagd en verleend worden. 

Ter zake argumenteert tweede beklaagde tevergeefs dat zij normale 'onderhoudswerken' zou hebben 
uitgevoerd die niet aan een vergunningsverplichting zouden onderworpen zijn. Tweede beklaagde gaat 
voor deze verkeerde veronderstelling uit van het vergunningskader inzake ruimtelijke ordening en 
stedenbouw terwijl het hier gaat om natuurbeschermingsrecht. Uit de vaststellingen blijkt reeds dat 
het hier niet om 'normale onderhoudswerken' gaat gelet op het verregaand en ingrijpend karakter 
ervan met miskenning van de goede regels van het natuurbehoud en de algemene zorgplicht. 
Overigens wordt in de brief van dhr. O. (stuk 4) uitdrukkelijk gesteld dat slechts van 'normale 
onderhoudswerken' kan worden gesproken 'voor zover voldaan is aan de zorgplicht' wat te dezen, 
gelet op het ingrijpend karakter, niet aan te nemen is. De zorgplicht bestaat erin dat er geen 
vermijdbare schade mag worden aangebracht en dat de Code van de Goede Natuurpraktijk wordt 
nageleefd (zie bijlage I van de omzendbrief van 10 november 1998 - B.S., 17 februari 1999). 

De door tweede beklaagde aangevoerde elementen en stukken laten niet toe aan te nemen dat er in 
hoofde van de afdeling Natuur Limburg in deze zaak willekeurig zou zijn opgetreden. De voorgelegde 
foto's op zich tonen niet aan dat enige inbreuk werd gemaakt (waar?, wanneer?, door wie?,...) noch 
dat, desgevallend, de bevoegde overheden in gebreke zouden zijn gebleven de nodige vaststellingen 
te doen. Er zijn derhalve geen objectieve gegevens om de stelling van beklaagde te ondersteunen. 

(...) 

 

Voor de inbreuken zoals weerhouden is geen bijzonder opzet vereist. Het Hof verwijst naar de terechte 
motivering van de eerste rechter. Het volstaat dat, zoals te dezen, de feiten wetens en willens werden 
gepleegd. Dit blijkt ondermeer uit de grove wijze waarop de ruimingwerken werden uitgevoerd 
ondanks het feit dat tweede beklaagde al bij herhaling gewezen was op haar zorgplicht in het kader 
van natuurbescherming en natuurbehoud. En dat gewoonweg dezelfde werkmethoden, waardoor 
nochtans ernstige schade aan het milieu en natuur werd veroorzaakt, werden toegepast ondanks dat 
er reeds processen-verbaal opgesteld werden. Het is voldoende dat degene die aldus handelde wist of 
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moest weten dat zijn handelen ernstige implicaties zou (kunnen) hebben op beschermde vogel- en 
diersoorten. Het begrip goede trouw, hoewel ter zake zonder enig belang, kan dan ook moeilijk in 
hoofde van tweede beklaagde weerhouden worden. 

Tevergeefs tracht tweede beklaagde de schuld af te schuiven op de aannemer die de werken 
uitvoerde. Deze werken gebeurden immers in opdracht en onder toezicht van tweede beklaagde die 
daaromtrent precieze instructies dient te geven en de naleving ervan dient te controleren. Bovendien 
sluit de eventuele fout en (mede) aansprakelijkheid van de aannemer geenszins de eigen fout of 
schuld uit en is het de autonome bevoegdheid van het Openbaar Ministerie om te beslissen wie het 
vervolgt. 

Tevergeefs verwijst tweede beklaagde ter harer ontlasting naar de wet van 28 december 1967 en het 
provinciaal reglement op de politie der niet bevaarbare waterlopen van 8 oktober 1954 nu deze 
ingevolge latere decretale wetgeving achterhaald zijn, minstens voor deze dienen te wijken of 
minstens eraan dienen afgewogen. Het Hof verwijst naar wat hiervoor gezegd is i.v.m. wat dient 
verstaan onder 'normale onderhoudswerken'. De hier aangewende ruimingmethoden waren dat zeker 
niet: nergens is te vinden dat de Watering zonder enige vergunning bomen zou mogen kappen of 
rooien, vervuild slib (Oude heek, Heiderbeek) kan niet als bodem worden aanzien en moest worden 
afgevoerd, maaien en ruimen tijdens het broedseizoen van o.m. watervogels en dit in een 
Vogelrichtlijngebied, gebruik van een klepelmaaier waarbij tot in de bodem werd gemaaid, 
vernietiging minstens ernstige verstoring van de voortplantingsbiotoop van beschermde amfibieën, het 
wijzigen van het reliëf en microreliëf en het vernietigen van beschermde habitats door 
onoordeelkundige slibstorting, niet gefaseerd en dieper ruimen dan tot op vaste bodem (dieper dan 
het oorspronkelijk profiel),...' 

Voor het bewijs van de weerhouden feiten verwijst het Hof naar de vaststellingen van de verbalisanten 
en de gevoegde foto's. 

(...) 

 

Zoals uit het strafdossier blijkt werden de gewraakte handelingen door tweede beklaagde wetens en 
willens gepleegd, en vallen ze intrinsiek onder haar maatschappelijk doel. 

Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met: 

- de rechtspersoonlijkheid van tweede beklaagde, 

- haar blanco strafregister, 

- de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect voor de goede 
regels van het natuurbehoud en de natuurbescherming 

- het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van het overschrijden van de 
redelijke termijn 

- het feit dat door de eerste rechter een onwettige straf werd opgelegd in hoofde van twee beklaagde. 

Daarom wordt de beklaagde bestraft met een geldboete van 2.000 euro te vermeerderen met de 
opdeciemen. De feiten werden gepleegd voor en na 1 januari 2002 doch niet na 29 februari 2004. 

Nu tweede beklaagde vroeger nog niet veroordeeld is geweest tot een geldboete van meer dan 24.000 
euro, wordt de bestraffing deels met uitstel verleend, zoals hierna bepaald, om haar in de toekomst 
verder te ontraden zich aan dergelijke feiten schuldig te maken en haar ertoe aan te zetten de regels 
inzake milieu en natuurbehoud stipt te respecteren. 



inforum n° 263983 

5 

Vooraleer verder recht te doen m.b.t. het opleggen van een eventuele herstelmaatregel en m.b.t. de 
burgerlijke belangen alsmede de tegenvordering wegens 'tergende en roekeloze vordering' acht het 
Hof het wenselijk zich ter plaatse te begeven om zich te vergewissen van de huidige toestand, temeer 
omdat er sprake zou zijn van natuurlijk herstel. 

 

OM DIE REDENEN;  

HET HOF, 

(...) 

 

Verklaart tweede beklaagde schuldig aan de haar ten laste gelegde feiten sub A.II, III, IV en V, B.I, II, 
III en IV, Cl, E en III en D.I en II zoals heromschreven en geactualiseerd; Veroordeelt de tweede 
beklaagde wegens deze vermengde feiten tot een geldboete van TWEEDUIZEND EURO gebracht op 
TIENDUIZEND EURO door verhoging met 40 opdeciemen, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende 
een periode van DRIE JAAR vanaf heden voor een gedeelte van DUIZEND EURO gebracht op 
VIJFDUIZEND EURO door verhoging met 40 opdeciemen, zodat een gedeelte van DUIZEND EURO 
gebracht op VIJFDUIZEND EURO door verhoging met 40 opdeciemen effectief blijft; 

Verplicht tweede beklaagde om hij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds tot 
hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders een bedrag te 
betalen van VIJFENTWINTIG EURO, verhoogd met 45 opdeciemen en alzo gebracht op HONDERD 
ZEVENENDERTIG EURO en VIJFTIG CENT; Legt aan de tweede veroordeelde een vergoeding op van 
VIJFENTWINTIG EURO; 

(…) 


