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Not.nr.  

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

verdacht van: 

A. 

(RRN 

geboren te 

directeur, 

wonende te 

- beklaagde -

met Nederlandse nationaliteit, 

o� 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen 
zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 

meer bepaald groenafval, huishoudelijk afval zoals een servies, plastic, blikjes, ".), mest en 
steenslag te hebben opgeslagen aan de noordelijke perceelsgrens van perceel en een 
deel van het afval te hebben verbrand, op perceel kadavers van schapenlammeren te 
hebben laten liggen, en een zak met huishoudelijk afval en een hoop drankblikjes te hebben 
achtergelaten achter de woning en afval te hebben verbrand 

te in de periode van 21.03.2012 tot en met 19.10.2016 (st. 3, 6, 10, 

20-21, 28, 41, 59, 72) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). 

B. 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, met 
behoud van de toepassing van artikel 13§6 van het Decreet van 21 oktober 1997 
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, , 

betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, de vegetatie vermeld in artikel 13 §4 
of in uitvoering van artikel 13 §4 van hetzelfde decreet, zonder vergunning gewijzigd te 
hebben, 

meer bepaald natuurlijke of halfnatuurlijke vegetatie te hebben gewijzigd in het bos op de 
percelen 

te in de periode van 21.03.2012 tot en met 12.08.2015 (st. 3, 4, 5, 10, 

22, 28, 31, 41, 44, 59) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3ter, eerste lid.3°van het Decreet van 5 
april 1995 houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM). 

c. 

  

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 81 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, of met overtreding van hiernavermelde 
voorschriften vastgesteld door of krachtens dit decreet 

(".) 
- kappingen, andere dan deze die omwille van dringende sanitaire - of veiligheidsredenen 
onverwijld moeten worden uitgevoerd, zonder voorafgaande machtiging van het Agentschap 
te hebben uitgevoerd. 

meer bepaald een 70 tal populieren te hebben gekapt zonder kapmachtiging op de percelen 

te op 20.03.2012 (st. 3, 6, 10, 17-18) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). 

D. 

  

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, een inbreuk te hebben gepleegd 
op 
artikel 97 §2, meer bepaald punten 7 en 9 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, zonder 
toestemming van de bosbeheerder noch machtiging van het Agentschap, in privé-bossen: 

r-PAGE 01-00001502837-0003- 0016-01-01-41 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2018/NT /848 - p. 4 

1. punt 7: prikkeldraad aan te brengen en/of in stand te houden in en om de bossen, tenzij 
anders voorzien in het beheersplan; 

meer bepaald prikkeldraad te hebben in stand gehouden 

te op 21.03.2012 (st. 6, 10, 18) 

2. punt 9: dieren te houden binnen de omheiningen, met uitzondering van vee in bestaande 
graasweiden met aanplantingen van bomen op grote plantafstand. Omvorming van 
bestaande bossen tot graasweide, wordt gelijkg

.
esteld met ontbossing; 

meer bepaald bosbegrazing te hebben toegepast op de percelen 

te in de periode van 21.03.2012 tot en met 12.08.2015 (st. 3, 4, 10, 22, 
28, 31, 41, 44, 59) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van art. 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
herstel in de oorspronkelijke toestand, staking van het strijdig gebruik of het uitvoeren van 
aanpassingswerken, op vordering van het openbaar ministerie of zoals ingeleid bij het parket 
door de gemachtigde ambtenaar (stuk 4) onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro 
per dag bij overtreding van het bevolen herstel. 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen een door de 
rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van 125 euro per dag bij 
niet naleving van deze veroordeling. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, O 12e kamer, 
besliste bij vonnis van 26 juni 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven bewezen verklaarde 
telastleggingen A, B, C en D samen tot een geldboete van 2.000 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 12.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 
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Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het Bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele 
Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 

NATUURHERSTEL 

Beveelt overeenkomstig artikel. 16.6.6. DABM het herstel door: 
- het stoppen van het storten en verbranden van afval en het verwijderen ervan; 
- het verhinderen van betreden en begrazen van het bos en het herstel van de vegetatie. 

Deze werken moeten worden uitgevoerd tegen uiterlijk 1 oktober 2018. 

Zegt voor recht dat op vordering van het openbaar ministerie door 
een dwangsom van 125 euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming 

van dit bevel. 

VERWIJDERING AFVAL 

Beveelt overeenkomstig artikel 16.6.4. DABM de verwijdering van alle afvalstoffen uiterlijk 
op 1 oktober 2018. 

Veroordeelt tot het betalen aan het openbaar ministerie 
van een dwangsom van 125 euro per dag dat dit bevel niet wordt nageleefd. 

KOSTEN 

Veroordeelt tot de gerechtskosten voor he_t openbaar 
ministerie, begroot op 39,15 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
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26 juli 2018 door de beklaagde tegen "alle beschikkingen van het 
vonnis"; 

- 27 juli 2018 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost Vlaanderen, afdeling 
Oudenaarde, op: 

26 juli 2018 door de raadsman van de beklaagde 
26 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 26 september 2019 in het Nederlands: 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester , advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 26 juni 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende 
"grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, 
wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot "de schuld aan de telastleggingen B en D", "de straf' en 
"andere" met vermelding van de reden: "herkwalificatie feit A naar 16.6.3 §2 DABM, 
afwezigheid van opzet maar gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid". 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot "de straf'. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het 
openbaar ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk 
(art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
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vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

Aangezien er in de voormelde grievenschriften geen grieven worden aangevoerd tegen de 
beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuld aan de telastlegging C en er 
volgens het hof zoals reeds gesteld ook geen redenen voorhanden zijn om ambtshalve enige 
grief op te werpen, staat het ingèvolge het op dit punt niet bestreden vonnis vast dat de 
beklaagde schuldig is aan de telastleggil)g C. 

De saisine van het hof betreft dus: 
de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A, B en D; 
de straf. 

3. De eerste rechter vatte de feiten van het dossier als volgt samen: 

"Naar aanleiding van een melding van een kapping van populieren stelden natuurinspecteurs 

van het Agentschap voor Natuur en Bos op 21 maart 2012 in een privébos aan de 

het volgende vast: 
- tientallen populieren werden geveld in het bosperceel; 

aan de afsluiting van het domein ligt een ganse berg groenafval alsook huishoudelijk afval, 
mest en steenslag. Een gedeelte ervan werd verbrand; 
- het vertoont sporen van erosie door beloop en begrazing van dieren. Er is weinig 
ondergroei van struiken en in vergelijking met de vegetatie aan de andere kant van de 
afsluiting is de helling bijna kaal. 

Op 1 april 2012 werd dezelfde situatie vastgesteld. Bijkomend werd vastgesteld dat op de 
percelen tot op sommige plaatsen nieuw gras werd ingezaaid en er 2 hopen stalmest 

liggen. Op perceel lopen pony's te grazen op het gazon. Aangezien er geen afsluiting is 
aan de bospercelen, kunnen de pony's ook rondlopen in de bosgedee/ten. 

De beklaagde bekende de feiten. Hij verklaarde aan zijn tuinman te zullen vragen binnen de 15 
dagen over te gaan tot afvoeren en saneren van het gestorte afval. Hij stelde de pony's te 
zullen verkopen ten laatste tegen eind juni {2012). Tevens vermeldt hij geen kapmachtiging te 
hebben voor de gevelde populieren en dit zo snel mogelijk in orde te zullen brengen. Er werd de 
beklaagde gevraagd de nodige maatregelen te nemen opdat de dieren niet meer zouden 
kunnen rondlopen in de bosgedee/tes. 

Op 6 april 2012 werden aan beklaagde een aantal bestuurlijke maatregelen opgelegd: 
- Met onmiddellijke ingang staken van het storten en verbranden van afval en de afvoer van 
het reeds gestorte afval tegen uiterlijk 15 april 2012; 

- Het verkrijgen van een kapmachtiging ter regularisatie voor de gekapte bomen; 
- Tegen uiterlijk 15 april 2012 maatregelen treffen zodat er geen dieren meer kunnen 
rondlopen in de beboste delen van het domein ( percelen en ); 
eventuele begrazing mogelijk wat en betreft tot aan de bestaande afsluiting 

van zuid naar noord; 
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- Contactname met de cel Beleid van het Agentschap Natuur en Bos voor de opmaak van een 
bosbeheerplan tegen uiterlijk 30 april 2012. 

Tijdens een rondgang op 30 juni 2012 werd vastgesteld dat niet alle opgelegde bestuurlijke 
maatregelen werden uitgevoerd. 

Op 12 januari 2014 deden de natuurinspecteurs een nieuwe controle op het kasteeldomein. In 
de bosgedeeltes waren sporen te zien van beloop van dieren. De dieren gaan langs paadjes van 
de grote graasweide via de poort de boshelling op naar de percelen tot . Er lagen ook 
8 kadavers van schaaplammeren. Er is geen spontane verbossing gebeurd in de percelen 
tol . Op het oostelijke gedeelte van deze percelen waren recent populieren gekapt. 

Op 12 augustus 2015 werd tenslotte vastgesteld dat het park- en bosgedee/te achter het 
kasteel niet meer werden begraasd. Er waren geen recente uitwerpselen te vinden en het gras 
werd niet afgegeten. In het bosgedeelte rond de kleine vijver liepen toen geen dieren maar er 
lagen wel recente uitwerpselen van schapen en lama's, de bodem is belopen en de vegetatie 

heeft zich niet hersteld. Voor het overige werd nog steeds geen uitvoering gegeven aan de 
opgelegde bestuurlijke maatregelen. 

Ook op 19 oktober 2016 werd vastgesteld dat er nog steeds afval wordt verbrand op het 

domein. 

Op de terechtzitting werd een verkoopakte van het domein van 27 april 2018 overgelegd. De 

beklaagde is niet langer de eigenaar." 

4. Het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van 
materialenkringlopen en afvalstoffen trad in werking op 1 juni 2012. Een deel van de te last 
gelegde periode situeert zich voor deze datum van inwerkingtreding. De feiten van de 
telastlegging A voor de periode van 21 maart 2012 tot en met 31 mei 2012 waren strafbaar 
op grond van de artikelen 12 en 56 van het Decreet van 2 juli 1981 betreffende de 
voorkoming en het beheer van afvalstoffen. Deze heromschrijving van de telastlegging werd 
door het openbaar ministerie op de rechtszitting van 26 september 2019 gevraagd zodat de 
verdediging in de mogelijkheid geweest is hieromtrent standpunt in te nemen. 
De feiten van de telastlegging A waren en zijn nog steeds strafbaar. 

De feiten van de telastlegging B waren voorheen strafbaar op grond van de in die 
telastlegging aangehaalde bepalingen. Vanaf 1 juni 2016 tot op heden zijn die feiten 
strafbaar gebleven op grond van de artikel 16.6.1, §1 Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid. 

5. De beklaagde wordt onder de telastlegging A vervolgd wegens het meermaals opzettelijk 
achterlaten en verbranden van allerhande .afval in de periode van 21 maart 2012 tot en met 

19 oktober 2016. 
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Op 21 maart 2012, 30 juni 2012, 12 januari 2014, 12 augustus 2015 en 19 oktober 2016 
stelden de toezichthouders vast dat afval werd achtergelaten en/of verbrand dan wel dat dit 
nog niet was opgeruimd. Dit blijkt ook uit de gevoegde fotodossiers. 

De beklaagde was eigenaar en beheerder van de percelen waarop dit afval werd 

achtergelaten en/of verbrand. 

Op zich betwist de beklaagde niet dat er afval werd achtergelaten en verbrand. Hij stelde 
echter dat er sprake is van onachtzaamheid. 

Gezien de talrijke nieuwe feiten gedurende jaren, ook nadat het agentschap voor natuur en 
bos vaststellingen had verricht en de beklaagde had gewezen op het verboden karakter 
ervan, staat het vast dat beklaagde wel degelijk wetens en willens handelde. Op 1 april 2012 
verklaarde de beklaagde trouwens in zijn verhoor niet alleen dat hij aan zijn tuinman ging 
vragen om alles binnen de twee weken volledig te saneren en alles af te voeren, maar ook 
dat hij hem ging opdragen om in de toekomst niets meer in het bos te dumpen of te 
verbranden. Voor zover zijn tuinman de persoon was die het afval effectief verbrandde, was 
beklaagde duidelijk de opdrachtgever gezien de talrijke vaststellingen. 

6. De beklaagde wordt onder de telastlegging B vervolgd wegens het opzettelijk zonder 
vergunning wijzigen van de vegetatie. 

Artikel 13, § 4 decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu (Decreet Natuurbehoud) bepaalt: 

"Onverminderd de bepalingen van § 3 wordt het wijzigen van de vegetatie of het geheel of 
gedeelte/ijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie ervan, voor zover de 
Vlaamse regering die wijzigingen niet verbiedt, afhankelijk gemaakt van het verkrijgen van 
een vergunning voor het wijzigen van de vegetatie. Het gaat daarbij om de volgende 
gebieden: 
1° de groengebieden, de parkgebieden, de buffergebieden, de bosgebieden, de 
natuurontwikkelingsgebieden, de valleigebieden, de brongebieden, de agrarische gebieden 
met ecologisch belang of waarde, de agrarische gebieden met bijzondere waarde en de met 
al deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden, aangewezen op de plannen van 
aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht ii1 de ruimtelijke ordening;". 

Met ingang van 1 augustus 2018 is er sprake van een omgevingsvergunning i.p.v. een 
vergunning, doch deze wijziging aangebracht door artikel 6, § 1 van het decreet van 8 
december 2017, wijzigt het gebod niet en laat de strafbaarstelling onverlet. 

De percelen en zijn volgens het gewestplan gelegen in Natuurgebied. Ze 
zijn ingekleurd als biologisch waardevol. De percelen en zijn volgens het 

gewestplan gelegen in Parkgebied. Ze zijn ingekleurd als biologisch zeer waardevol. 
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Uit de vaststellingen van de toezichthouders blijkt dat het bos ernstige sporen van erosie 
vertoonde door beloop en begrazing van dieren. Verder stelden zij vast dat er weinig 
ondergroei was van struiken en de helling bijna kaal was. Tevens verwijst het hof naar de 
gevoegde foto's die deze vaststellingen bevestigen. 

Wat betreft het voorhanden zijn van het schuldbestanddeel van het vermelde misdrijf 
bestaande uit opzet, dit is het wetens en willens aannemen van een strafbare gedraging, 
leidt het hof het bestaan van dit opzet af uit de door de beklaagde gepleegde materiële 
feiten, namelijk de opdracht die hij gaf tot het stellen van de handelingen, en de vaststelling 
dat dit feit hem kan worden toegerekend, nu hij rechtvaardiging, schuldontheffing en niet
toerekeningsvatbaarheid niet enigszins aannemelijk maakt. Gezien de talrijke vaststellingen 
door de jaren heen, ook nadat hij door de inspectie op de inbreuken werd gewezen, staat 
het vast dat de beklaagde wetens en willens handelde. 

7. De beklaagde wordt onder de telastlegging D vervolgd wegens een inbreuk op het 
Bosdecreet met name het in stand houden van prikkeldraad (D.1) enerzijds en bosbegrazing 
te hebben toegepast (D.2) anderzijds. 

Artikel 97, §2 Bosdecreet bepaalt: 

"Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten en reglementen is het, 
zonder toestemming van de bosbeheerder en machtiging van het Agentschap of zonder dat 
het voorzien is in het goedgekeurd beheersplan] in alle privé-bossen verboden: 
[".] 
7. prikkeldraad aan te brengen en/of in stand te houden in en om de bossen, tenzij anders 
voorzien in het beheersplan; 
[".] 
9. dieren te houden binnen omheiningen. Omvorming van bestaande bossen tot graasweide, 
wordt gelijkgesteld met ontbossing." 

Het hof verwijst naar de vaststellingen van de inspectie en de gevoegde foto's waaruit 
duidelijk de prikkeldraad en de dieren te zien zijn. Dit wordt op zich ook niet door de 
beklaagde betwist. 

De beklaagde betwist dat hijzelf de prikkeldraad aanbracht, hetgeen niet relevant is gezien 
hij vervolgd wordt voor het in stand houden ervan. 

Ook hier leidt het hof het bestaan van dit opzet af uit de door de beklaagde gepleegde 
materiële feiten, namelijk de opdracht die hij gaf tot het stellen van de handelingen, en de 
vaststelling dat dit feit hem kan worden toegerekend, nu hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid niet enigszins aannemelijk maakt. De 
beklaagde was eigenaar van het perceel. 
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8. De beklaagde beroept zich op de milieuvergunning klasse 2 van 9 augustus 1999 (voor wat 
betreft de telastleggingen B en D). 

Deze milieuvergunning klasse 2 verleend door het college van burgemeester en schepenen 
te had als voorwerp: 

"houden van uitheemse zoogdieren in een natuurgebied (4 zebra's, 50 lama's, 4 antilopen). 
Opslag van 3 m3 dierlijk mest in een natuurgebied. Opslag van 10.000 liter stookolie voor 
huishoudelijk gebruik in ondergrondse houder. Lozen van huishoudelijk afvalwater in 
openbare riolering via een individuele afvalwaterzuiveringsinstallatie (septische put)". 

Deze vergunning heeft dus geen betrekking op de voormelde telastleggingen. Het 
voorhanden zijn van deze vergunning laat de wetgeving die aan de basis ligt van de 
weerhouden misdrijven onverlet. De vergunning van de beklaagde voor het houden van 
dieren, de opslag van stookolie en het lozen van afvalwater, liet de beklaagde niet toe om 
afval te stockeren en te verbranden, de vegetatie te wijzigen zonder vergunning, bomen te 
kappen zonder machtiging, de prikkeldraad in stand te houden en het bos te laten begrazen. 

De telastleggingen A, B, D.1 en D.2 blijven voor het hof bewezen. 

9. De beklaagde pleegde de bewezen feiten van de telastleggingen A, B, C, D.1 en D.2 met 
eenzelfde misdadig opzet z.odat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, Strafwetboek 
voor deze feiten samen een straf oplegt. 

10. De beklaagde maakte zich meermaals en gedurende jaren schuldig aan flagrante 
miskenningen van de milieuvoorschriften, onder meer door allerhande afval op zijn 
eigendom te verbranden. De eerste rechter wees er terecht op dat naast de direct merkbare 
overlast door geurhinder en rookontwikkeling die de nabije omgeving ondervindt, 
sluikverbranden ook aanzienlijke milieu en gezondheidsproblemen veroorzaakt. De meest 
schadelijke stoffen die hierbij vrijkomen zijn dioxines, PAK's (polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen. 
Verder bracht hij ook reële natuurschade toe door de begrazing van het bos waardoor de 
vegetatie wijzigde. De feiten deden zich bovendien deels voor in natuurgebied, deels in 
parkgebied. 

De beklaagde is thans 71 jaar en gepensioneerd. 

Naast twee veroordelingen wegens verkeersinbreuken, werd hij in 1999 ook reeds 
veroordeeld wegens een milieu gerelateerd misdrijf. Deze beklaagde is derhalve niet aan zijn 
proefstuk toe en de eerdere veroordelingen, hebben duidelijk niet het verhoopte 
ontradende effect gehad. 
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Gezien de ernst van de feiten die zich gedurende meerdere jaren voordeden en het 
ongunstig strafregister van de beklaagde, is het hof van oordeel dat de door de eerste 
rechter opgelegde straf, namelijk een geldboete van 2.000 euro, verhoogd met 50 decimes 
tot 12.000 euro, een aangepaste straf is voor de beklaagde. Bovendien is het hof van oordeel 
dat deze geldboete absoluut noodzakelijk is om de beklaagde de ernst van de door hem 
gepleegde misdrijven te doen beseffen en om hem te weerhouden van recidive. 

Om diezelfde redenen is het hof van oordeel dat de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling in dit geval geen passende reactie is. Bovendien is niet aangetoond dat deze 
geldboete, de reclassering van de beklaagde buiten proportie in het gedrang zou brengen. 

De geldboete dient overeenkomstig artikel 1 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de 
opdecimes op de strafrechtelijke geldboeten, verhoogd te worden met decimes. De feiten 
werden gepleegd na 1 januari 2012 maar voor 31 december 2016 zodat dit 50 opdecimes 
betreffen (wijziging door Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake 
justitie {BS 30 december 2011). 

De door de eerste rechter bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde 
er toe aan te zetten de geldboete correct te voldoen. 

Het hof bevestigt dienvolgens het beroepen vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld over 
de straftoemeting. 

11. Het Agentschap voor Natuur en Bos legde bij besluit van 6 april 2012 bestuurlijke 
maatregelen op, met name het staken van het storten en verbranden van afval, het 
aanvragen van een kapmachtiging ter regularisatie en het verwijderen van de dieren uit het 
bos; 

Op 4 juni 2012 werd een kapmachtiging afgeleverd aan de beklaagde. In deze kapmachtiging 
is een heraanplant voorzien, met name: 

"-herbebossing is verplicht en moet uitgevoerd worden, ten laatste in het volgend 
plantseizoen {2012-2013, met standplaatsgeschikt streekeigen inheems loofhout 

zoals zomereik, haagbeuk,". in een plantverband niet wijder dan 2 x 2,5 meter ofwel met 
een aangepaste cultuurvariëteit van populier in een plantverband van bij voorkeur B x 
8 meter (maximaal 10 x 10 meter). 
- de jonge aanplant moet afdoende beschermd worden tegen grazend vee" 

Het openbaar ministerie vorderde het herstel. Voor het hof vorderde het openbaar 
ministerie enkel nog de heraanplanting. 
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De beklaagde legde een stuk neer waaruit blijkt dat het Agentschap voor Natuur en Bos in 
mei 2019 een nacontrole verrichte en vaststelde dat de afvalstoffen waren verwijderd en de 
vegetatie was hersteld. De heraanplant was nog niet uitgevoerd (stuk 6). 

De beklaagde betwist niet dat de heraanplant nog steeds niet is uitgevoerd. 

In die omstandigheden ziet het hof geen reden om de beklaagde overeenkomstig artikel 
16.6.4 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid te veroordelen tot het inzamelen, 
vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen. 

Wel dient overeenkomstig artikel 16.6.6 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid het 
herstel bevolen te worden met betrekking tot de voormelde heraanplant. 

Dat de beklaagde intussen geen eigenaar meer is van de bewuste percelen, staat het herstel 

niet in de weg. 

Een termijn van tien maanden moet de beklaagde voldoende tijd geven om tot uitvoering 
ervan over te gaan. 

Er bestaat de vrees dat de veroordeelde beklaagde niet zonder enig drukkingsmiddel het 
herstel zal uitvoeren. De lange tijd tot de uitspraak heeft de veroordeelde beklaagde niet 
benut voor het bewerkstelligen van het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat. 
Ook na het verstrijken van de kapmachtiging voerde de beklaagde immers het herstel niet 
uit. In die omstandigheden is het opleggen van een dwangsom, zoals hierna bepaald, wel 
degelijk noodzakelijk om de veroordeelde beklaagde tot het uitvoeren van het herstel aan te 
sporen. 

Artikel 16.6.9. DABM bepaalt dat de gemachtigde ambtenaar, op kosten van de persoon die 
veroordeeld werd tot het uitvoeren van de herstelmaatregel, het vonnis of het arrest zelf 

kan uitvoeren als deze persoon de herstelmaatregel niet binnen de door de rechter 
bepaalde termijn is nagekomen. 

12. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie. 

Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf tot het 
betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van de wet 
van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, die een eigen 
aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot 200 euro, en dit 
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 
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Het hof veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, 54,76 EUR bedraagt (zie art. 91 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), zoals gewijzigd door art. 1 van het 
koninklijk besluit van 13 november 2012, 85 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 24 
juni 2019, BS 15 juli 2019). 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
211, Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 26 juni 2018 vaststaat dat beklaagde 
schuldig is aan de telastlegging C. 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het vonnis in de mate dat het bestreden is in al zijn beschikkingen, met dien 
verstande en met die wijzigingen dat het hof: 

- de telastlegging A heromschrijft als volgt: 

"te 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen 
zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met de artikelen 12 en 56 van het Decreet van 2 juli 1981 
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' '   

betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, in de periode van 21 maart 

2012 tot en met 31 mei 2012 

en in strijd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 betreffende 
het duurzaam behe_er van materialenkringlopen en afvalstoffen, in de periode van 1 

juni 2012 tot en met 19 oktober 2016 

met name groenafval, huishoudelijk afval zoals een servies, plastic, blikjes, ."), mest en 
steenslag te hebben opgeslagen aan de noordelijke perceelsgrens van perceel en 
een deel van het afval te hebben verbrand, op perceel kadavers van 
schapenlammeren te hebben laten liggen, en een zak met huishoudelijk afval en een 
hoop drankblikjes te hebben achtergelaten achter de woning en afval te hebben 
verbrand (st. 3, 6, 10, 20-21, 28, 41, 59, 72) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 van het Decreet van 5 
april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)." 

de beklaagde veroordeelt tot betaling van een bedrag van 54,76 
euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

stelt vast dat de vordering tot verwijdering van alle afvalstoffen overeenkomstig artikel 
16.6.4 Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid zonder voorwerp is geworden; 

beveelt het herstel overeenkomstig artikel 16.6.4 Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid, met name de herbebossing zoals voorzien in het besluit houdende bestuurlijke 
maatregelen van 6 april 2012 en de kapmachtiging van 4 juni 2012, en dit binnen een termijn 
van tien maanden na het in kracht van gewijsde gaan van dit arrest, onder verbeurte van een 
dwangsom van 125 euro per dag vertraging in geval van niet-uitvoering van het arrest 
binnen de gestelde termijn; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 39,15 euro in eerste aanleg en 
127,28 euro in beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+10%: 

Totaal: 

€ 39,15 

€ 42,00 

€ 6,00 

€ 35,00 

€ 32,71 

€ 115,71 

€ 11,57 

€ 127,28 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 

samengesteld uit raadsheer , als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en en in openbare rechtszitting van 8 november 2019 

uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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