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Not.nr. OU.66.H2.130040/14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. -11��C 

verdacht van: 

A. 

geboren te 

kraan man, 

wonende te 

- beklaagde -

op 

(RRN 

Opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 

veiligheidsmaatregelen of de door de strafrechter opgelegde maatregelen niet te hebben 

uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd. 

namelijk het besluit houdende bestuurlijke maatregelen BHBM.2014.0V.015 van 14.05.2014 

van het Agentschap voor Natuur en Bos, 

meer bepaald artikel 1 waarin maatregel 1 voorschreef dat de uitvoering van de 

kapmachtiging en de herbebossing, zoals nader omschreven in artikel 5 van deze 

kapmachtiging diende te worden uitgevoerd tegen eind december 2014, maatregel 2 

voorschreef in het vervangen van afgestorven of kwijnende boompjes door nieuwe 

exemplaren het volgende plantseizoen, en maatregel 3 in een verbod tot begrazing voorzag; 

te in de periode van 01.01.2015 tot de datum van he.t bevel tot dagvaarding 
(st. 18,19, 24, 27, 35 en 41) 

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

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). 

Herstelvordering 

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 
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' �""""'�'"''�"' ______________________ _ 

herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik 

of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, 

onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag bij overtreding van dit verbod, 

meer bepaald tot herbebossing conform de kapmachtiging. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 0 12e kamer, 

besliste bij vonnis van 26 juni 2018 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastlegging A samen tot een geldboete van 800 euro, vermeerderd met 70 

opdeciemen tot 6.400 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden, de feiten 

gedeelte/ijk voor als na 1.1.2017 gepleegd zijnde. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor de helft van de geldboete voor de 

duur van 3 jaar. 

BIJDRAGEN en KOSTEN 

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. 

Veroordeelt tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, 

begroot op 28,86 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

- 6 juli 2018 door de beklaagde tegen "alle beschikkingen van het vonnis"; 
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- 9 juli 2018 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde 

beschikkingen van het vonnis". 

tegen "alle 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Oudenaarde, op: 

6 juli 2018 door de raadsman van de beklaagde 

9 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 13 september 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan 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 straf' met vermelding van de reden "niet akkoord met geldboete waarvan 

slechts de helft met uitstel van tenuitvoerlegging". 

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' met vermelding van de reden "mijn ambt meent 

dat de door de eerste rechter opgelegde straf voor de tenlastelegging A te laag is lastens 

beklaagde, gelet op de repressieve functie die de opgelegde straffen dienen te hebben, 

waarbij deze ook dienstig moeten zijn ter individuele en generale preventie", alsook met 

betrekking tot "andere", met vermelding als redenen "gelet op het aangetekende hoger 

beroep en het neergelegde grievenformulier van beklaagde, volgt het openbaar ministerie 

het ingesteld hoger beroep en tekent het ook hoger beroep aan wat betreft de uitgesproken 

straffen m.b.t. deze partij. Aangezien de opgelegde straf of maatregel lager ligt of gunstiger 

is dan de wettelijk bepaalde maximumstraf is het wenselijk een eventuele strengere 

bestraffing te laten beoordelen door de hogere rechter". 
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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 de grieven zoals 

bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof vast dat er 

geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling op te 

werpen. 

De saisine van het hof is derhalve beperkt tot de strafmaat. De beslissingen van de eerste 

rechter in het vonnis van 26 juni 2018 omtrent de schuld van de beklaagde aan de 

tenlasteleggingen en de herstelvordering is definitief. 

3. De eerste rechter stelde omtrent de feiten en de beoordeling van de schuld het volgende: 

"Feiten 

4. Op 4 mei 2016 stelden natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos een proces

verbaal op lastens de beklaagde wegens het niet herbebossen van een gerooid bos. Nochtans was dit 

een voorwaarde die in de kapmachtiging van 13 februari 2007 was opgelegd. 

In tegenstelling tot de voorgeschreven aanplanting, werd het bos omgevormd naar weide. Tijdens zijn 

verhoor op 4 mei 2014 verklaarde de beklaagde dat hij tegen uiterlijk eind december 2014 het perceel 

opnieuw zou beplanten met populieren in wijd plantverband,. 

Er werd hem meteen mondeling een besluit houdende bestuurlijke maatrelen opgelegd. Het besluit 

voorzag uitdrukkelijk in het bebossen van het perceel zoals beschreven in de kapmachtiging tegen 

eind 2014, het heraanplanten van afgestorven of kwijnende boompjes tijden het volgende 

plantseizoen, en een verbod van begrazing in het bos. 

De beklaagde gaf geen gevolg aan het opgelegde besluit. Hij werd nogmaals aangemaand op 12 april 

2015. 

Op 19 oktober 2016 werd vastgesteld dat 5 koeien het perceel begraasden en dat er geen bomen of 

struiken werden aangeplant. 

De beklaagde kocht het perceel aan van die de kapmachtiging had ontvangen met 

een verplichting tot herbebossing. 

Tijdens zijn verhoor overhandigde de beklaagde aan de natuurinspecteurs een kopie van een deel van 

de aankoopakte. Daarin staat dat het onroerend goed als bos dient te worden beschouwd. Er wordt 

tevens melding gemaakt van de verleende kapmachtiging. De beklaagde was in het bezit van een 

kopie ervan. 
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Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Op de 

biologische waarderingskaart was het bos aangeduid als biologisch waardevol. 

Beoordeling 

5. De vaststellingen in het strafdossier spreken voor zich. 

De opgelegde bestuurlijke maatregel werd niet uitgevoerd. De beklaagde kan zich niet verschuilen 

achter derden. Uit het dossier blijkt dat hij het perceel kocht om er koeien te laten grazen en niet om 

het te herbebossen, terwijl hij goed wist dat de kapmachtiging herbebossing als voorwaarde oplegde. 

De telastlegging is bewezen". 

4. De eerste rechter oordeelde terecht dat de feiten de opeenvolgende en voortgezette 

uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet, zodat voor de feiten samen slechts één straf 

wordt opgelegd. 

De beklaagde heeft de opgelegde bestuurlijke maatregelen naast zich neergelegd. Dergelijke 

maatregelen worden genomen in het belang van de gemeenschap dat belang heeft bij een 

vrijwaring en zo nodig herstel van de kwetsbare natuur en het leefmilieu. De opgelegde 

bestraffing moet dan ook bijdragen tot een degelijke en strenge handhaving. 

Terecht heeft de eerste rechter er ook op gewezen dat de beklaagde pas na lange tijd en 

vele interventies de toestand regulariseerde. 

De beklaagde is 50 jaar en arbeider in de bouwsector, meer bepaald kraanmachinist. Hij 

beschikt nog over een blanco strafregister. 

Gelet op de ernst van de feiten en het late herstel door de beklaagde werd door de eerste 

rechter terecht een geldboete opgelegd. Anderzijds kan rekening worden gehouden met het 

gunstig strafrechtelijk verleden van de beklaagde zodat de hierna bepaalde geldboete 

volstaat om de beklaagde op zijn verantwoordelijkheid te wijzen en recidive te voorkomen. 

Gezien deze geldboete reeds beperkt is en deze daardoor niet van aard is de reclassering van 

de beklaagde in het gedrang te brengen, gaat het hof niet in op de vraag van de beklaagde 

om deze met de gunst van het uitstel toe te kennen. Het hof is van oordeel dat een 

dergelijke gunst bovendien een onvoldoende krachtig signaal zou betekenen voor de 

beklaagde om hem het onaanvaardbare van zijn handelwijze te doen inzien. 

De bewezen verklaarde feiten zijn gepleegd in de periode van 1 januari 2015 tot en met de 

datum van het bevel tot dagvaarding, zijnde 28 augustus 2017, zodat de opgelegde 

geldboete dient vermeerderd te worden met 70 opdecimes. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 

effectieve vervangende straf te voorzien mocht de beklaagde de geldboete niet betalen. 
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5. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 

het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

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 opdecimes tot 200 euro, en dit 

ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

De beklaagde is ook gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der 

strafprocedure, die thans, na indexatie, 54, 76 euro 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, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019, BS 15 juli 

2019). 

Gelet op het hoger beroep van het openbaar ministerie dient het vonnis a quo wat dat 

betreft aangepast te worden. 

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, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en de grievenformulieren het 

ingevolge het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Oudenaarde van 26 juni 2018 vaststaat dat schuldig is aan de tenlastelegging A; 
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verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend binnen de perken van 

het ingestelde hoger beroep: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de feiten van de bewezen verklaarde 

tenlastelegging A samen tot een geldboete van 200 euro, verhoogd met 70 opdecimes tot 

1.600 euro of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd 

met 70 opdecimes en zo gebracht op 200 euro te betalen als bijdrage tot de financiering van 

het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 

redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 54, 76 euro als 

vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 

Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor 

het openbaar ministerie begroot op 28,86 euro in eerste aanleg en 101,10 euro in beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10 %: 

Totaal: 

€ 28,86 

€ 24,00 

€ 6,00 

€ 35,00 

€ 26,91 

€ 91,91 

€ 9,19 

€ 101,10 

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 11 oktober 2019 

uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 

in aanwezigheid van 
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