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Not.nr. DE.63.H2,130122/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. ÀS98 

2. nr. /1599 

3. nr. i&::o 

verdacht van: 

(Of\ 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 
wonende te 

- beklaagde -

00 

(RRN 

op 

"De eerste en de tweede 

A. 

(RRN 

Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden 

Opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
veiligheidsmaatregelen of de door de strafrechter opgelegde maatregelen niet te hebben 
uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd. 

meer bepaald: het besluit houdende bestuurlijke maatregelen BHBM.2016.0V.026 van het 
Agentschap voor Natuur en Bos van 14.06.2016 (stukken 24-26} niet te hebben uitgevoerd, 
namelijk: 
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de bestuurlijke maatregelen opgelegd onder punt C: heraanplanten in dicht plantverband 
conform de voorwaarden in de af te leveren kapmachtiging 

Te op 1 april 2017 

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

De eerste, de tweede en de derde 

Bil samenhang 

8. 
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg een inbreuk te hebben gepleegd op artikel 97 §2, 
meer bepaald punt 5 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, door zonder toestemming van de 
bosbeheerder noch machtiging van het Agentschap, in privé-bossen bomen te hebben 
beschadigd, planten te hebben weggenomen, te hebben uitgerukt of afgesneden, tenzij als 
beheersmaatregeli 

oo het oerceel aeleaen te kadastraal gekend als 

meer bepaald: 
door bomen te hebben geveld, de onderetage te hebben afgezet en deels te hebben gerooid 
en de vegetatie te hebben geklepeld midden in de schoontijd, waardoor de aanwezige flora 
desastreus beschadigd werd 

Te 
juni2016 

op niet nader te bepalen data in de periode van 3 februari tot en met 3 

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. 

Vordering herstel 

Wat tenlasteleggingen A en B betreft, 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 
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staken van het strijdige gebruik of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de 
rechtbank te bepalen termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 150 per dag bij 
overtreding van dit verbod, meer bepaald door het uitvoeren van de herstelmaatregel onder 
punt C in het Besluit houdende bestuurlijke maatregelen (van) 14.06.2016 zoals gevorderd 
door het Agentschap voor Natuur en Bos (zie st. 24-26 strafdossier)" 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer 013M, 
besliste bij vonnis van 29 juni 2018 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank SPREEKT de eerste beklaagde VRIJ voor de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging A; 

De rechtbank VERKLAART eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging B; 

De rechtbank VEROORDEELT eerste beklaagde tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD EURO, 
verhoogd met 50 deciemen (x 6} of 3.000,00 euro; 

Bi/droge - vergoeding 

Spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 

2. 
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De rechtbank SPREEKT de tweede beklaagde VRIJ voor de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging A; 

De rechtbank VERKLAART tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging B; 

De rechtbank VEROORDEELT tweede beklaagde tot een GELDBOETE van VIJFHONDERD 
EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

De rechtbank verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie Jaar. 

Wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf Is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf 
of hoofdgevangen/ sstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bildraqe - vergoeding 

Spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt tweede beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

Legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 

3. 

De rechtbank SPREEKT de derde beklaagde VRIJ voor de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging A; 
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De rechtbank VERKLAART derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging B; 

De rechtbank VEROORDEELT derde beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van VIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens derde 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 3 
maanden; 

De rechtbank verleent derde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de 
HELFT van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval gedurende de 
proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf of 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Biidraqe - vergoeding 

Spreekt in hoofde van derde beklaagde de verplichting uit om EENMML een bedrag van 
25,00 euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt derde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de Juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51.,20 euro overeenkomstig artikel 91, z1e lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten In strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 

Kosten 

Veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde hoofdeliik tot de gerechtskosten, tot op 
heden begroot op de som van 90,73 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

✓ Hertstelvorderinq 
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Verklaart de herstelvordering gegrond zoals hierna bepaald. 

BEVEELT t.a.v. de beklaagden hoofdelilk conform artikel 16.6.6 van het decreet van 5 aoril 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid om op een terrein te 

tot het herstellen van de plaats in de oorspronkeliike 
toestand, meer bepaald door het uitvoeren van de herstelmaatregel onder punt C in het 
Besluit houdende bestuurlilke maatregelen d.d. 14.06.2016 zoals gevorderd door het 
Agentschap voor Natuur en Bos 
(zie st. 24-26 strafdossier) 

Bepaalt de termijn voor uitvoering van de werken op één jaar na 31 juli 2021. 

ZEGT VOOR RECHT dat op vordering van de gemachtigd ambtenaar Agentschap voor Natuur 
en Bos of het openbaar ministerie door elk van de beklaagden een DWANGSOM van 150,00 
euro zal worden verbeurd per dag vertraging in de nakoming van dit bevel wanneer na het 
verstrijken van de hierboven bepaalde uitvoeringstermijn de werken niet zullen zijn 
uitgevoerd. 

ZEGT VOOR RECHT dat indien de plaats niet in de oorspronkelijke toestand wordt hersteld 
binnen voormelde termijn, de gemachtigd ambtenaar Onroerend Erfgoed ambtshalve in de 
uitvoering ervan kan voorzien op kosten, hoofdelijk, van de beklaagden overeenkomstig art. 
Artikel 16.6.9. DABM. 

ZEGT dat beklaagde conform artikel 16.6.8. van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid, nadat hij de opgelegde de herstelmaatregelen 
vrijw/11/g heeft uitgevoerd, hij hiervan de gemachtigde ambtenaar op de hoogte dient te 
brengen met een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs. 

ZEGT dat conform artikel 16.6.9. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid de gemachtigde ambtenaar, op kosten van beklaagde, het 
huidige vonnis zelf kan uitvoeren als deze persoon de herstelmaatregel niet binnen de door 
de rechter bepaalde termijn is nagekomen. 

ZEGT voor recht dat de voormelde termijn van 1 jaar enkel aan de hoofveroordeling wordt 
gekoppeld en geen dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis Ger. Wb. 

✓ Overige burqer/1/ke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
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- 24 juli 2018 door de beklaagden en tegen "alle 
beschikkingen van het vonnis conform het arievenformu/ier'; 

- 24 juli 2018 door de beklaagde :egen "al de beschikkingen van het 
vonnis conform het grievenformulier". 

- 30 juli 2018 door het openbaar ministerie tegen de drie beklaagden tegen "het vonnis". 

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 
Dendermonde, op: 
- 24 juli 2018 door de raadsman van de beklaagden 

en 
- 30 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 27 september 2019 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadslieden van de beklaagden en na de partijen te hebben 
gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van 31 januari 2020. 

Op de rechtszitting van 31 januari 2020 werd de zaak ambtshalve, wegens overbelasting van 
de rol uitgesteld naar de rechtszitting van donderdag 16 april 2020 te 14:00 uur. 

De zaak werd, gelet op de in acht genomen dwingende richtlijnen van het College van de 
hoven en rechtbanken en de uitzonderlijke omstandigheden en noodtoestand door het 
COVID-19 virus, op de rechtszitting van 16 april 2020 onbepaald uitgesteld waarna er 
opnieuw gedagvaard werd voor de rechtszitting van 16 oktober 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 16 oktober 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 
door meester 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd 
advocaat met kantoor te . in zijn 

hoedanigheid van lasthebber ad noc, 

- de beklaagde 
meester 
advocaat met kantoor te 

- de beklaagde 
meester 
te 

)PAGE 

L 

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

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
voor meester :>eiden advocaat met kantoor 
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- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 29 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 beklaagden en 
ingediende "grievenformulier hoger beroep", opgesteld volgens het door de 

Koning vastgestelde model, wordt bepaald welke grieven tegen het voormeld van nis worden 
ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot de schuld aan de telastlegging B, de 
straf en de herstelvordering. 

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 vrijspraak voor de telastlegging A en de straf. Tevens werd 
door het openbaar ministerie een volgberoep ingesteld, wat meebrengt dat het openbaar 
ministerie zich binnen de perken van het door de beklaagden ingestelde beroep, de grieven 
van deze beklaagden eigen maakt. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden 
en en van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 

204 Wetboek van Strafvordering). 

Op de rechtszitting van 16 oktober 2020 deed het openbaar ministerie afstand van haar grief 
tegen de vrijspraak voor de telastlegging A. Het hof verleent akte van deze afstand. 

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 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

De beslissing tot vrijspraak van de beklaagden voor de telastlegging A is, gelet op de 
voormelde afstand, door geen enkel beroep bestreden zodat deze beslissing definitief is. 

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

"Op 3 juni 2016 doen insoecteurs van het Aaentschao voor Natuur en Bos nazicht op het perceel 
gelegen te Het perceel is een bosbestand van 
voornamelijk wilg en es. Als onder etage vinden ze restanten van vlier, hazelaar, esdoorn, 
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meidoorn, bramen, klimop en wilde hop. Een deel van de wilgen is reeds geruime tijd afgezaagd. 
De verdroogde boomstammen zijn verzaagd en op hopen samengelegd. De verdroogde 
boomstobben zijn nog aanwezig. Er zijn recent bomen afgezaagd. Ook de onderetage is afgezaagd 
of uitgetrokken. Men vindt uitgetrokken vlleren. Het perceel is tot aan de rand of tot waar het met 
machines mogelijk was geklepeld. Er is een recente aanvoer van snoeiafval, vermoedelijk 
afkomstig van buurtbewoners. 

Eerste beklaagde is eigenaar van het terrein. Tweede beklaagde Is gedelegeerd bestuurder. 

Op 3 juni 2016 wordt op de maatschappelijke zetel van eerste beklaagde tevens een bericht met 
volgende bestuurlijke maatregelen achtergelaten: 

Stopzetten van verdere werken in het bos. 

Aanvragen van een regularlserende kapmachtiging. 

Heraanplanten in dicht p/antverband conform de voorwaarden vermeld in de af te leveren 
kapmachtiging. Datum van her aanplanting: najaar 2016/ voorjaar 2017. 

Het perceel is gelegen volgens gewestplan in woonuitbreidingsgebied. Het perceel staat op de 
boswijzer ingekleurd als bos. Het perceel is volgens de biologische waarderingskaart biologisch 
waardevol met code sz = opslag allerlei aard. Op de luchtfoto van 2003 is het perceel duidelijk bos. 
Volgens de legende van de topografische kaart bestaat het bos uit middelhout of hoogstammig 
loofhout met ondergroei van struiken. 

Bij navraag bij de gemeente blijkt dat m.b.t. het terrein een weigering tot 
stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd op 21 september 2015 een eerste beklaagde, na 
een aanvraag tot het bouwen 14 grondgebonden woningen, 2 niet grondgebonden woningen en 8 
appartementen. 

De werken werden uitgevoerd door een boomexpert. De werken werden 
uitgevoerd midden in de schoontijd, waarin het normaal verboden is om werken uit te voeren. 

Op 13 september 2016 wordt een verklaring van tweede beklaagde genoteerd. Derde beklaagde, 
de uitvoerder van de werken, wordt ook verhoord. Beiden stellen ze dat ze dachten dat het 
woonuitbreidingsgebied was en geen bosgebied. Het vellen van de bomen, het afzetten en deels 
rooien van de onderetage en het klepelen van de vegetatie midden in de schoontijd ontkennen zij 
niet. Ze ontkennen dat het hun bedoeling was om het terrein bouwrijp te maken. 

Het Besluit houdende bestuurlijke maatregel met kenmerk BHBM.2016.OV.0026 was voor zover 
dit mogelijk was uitgevoerd: de regulariserende kapmachtiging werd aangevraagd en verkregen. 
De kapmachtiging is geldig tot en met 31 juli 2021. Een verbodsbord toegang tot het terrein werd 
aangebracht. Op 12 mei 2017 werd vastgesteld dat er geen heraanplanting was uitgevoerd. Bij 
besluit van 27 juni 2017 werden de opgelegde bestuurlijke maatregelen opgeheven. n 

4. De eerste rechter motiveerde de schuld van de beklaagden aan de telastlegging B als 
volgt: 
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"Beklaagden hebben bekend dat zij bomen hebben geveld, de onderetage hebben afgezet en deels 
te hebben gerooid en de vegetatie hebben geklepeld midden in de schoontijd, hetzij hiertoe 
opdracht hebben gegeven. 

Eerste beklaagde is eigenaar van het perceel. Tweede beklaagde is gedelegeerd bestuurder van 
eerste beklaagde en gaf de opdracht tot vellen aan derde beklaagde. 

Het staat vast dat tweede beklaagde handelde in het belang van eerste beklaagde. 

Het perceel staat op de boswijzer ingekleurd als bos. Het perceel Is volgens de biologische 
waarderingskaart biologisch waardevol met code sz = opslag allerlei aard. Van derde beklaagde, 
als boomexpert, mag worden verondersteld dat hij de wetgeving rond het Bosdecreet en 
Soortenbescherming kent. 

Gezien de ligging van het perceel in woonuitbreidingsgebied is het mogelijk dat eerste beklaagde 
ondanks de weiaering voor het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning door de 
gemeente voor het perceel er toch de werken heeft laten uitvoeren in functie van de 
voorbereiding als bouwkavel. 

Voor ontbossing is echter een stedenbouwkundige vergunning nodig en dient er compensatie te 
worden betaald (artikel 90bis van het Bosdecreet). De rechtbank verwijst ten overvloede naar de 
weigeringsbeslissing van de stedenbouwkundige vergunning die dit expliciet vermeldt. 

Beklaagden kunnen zich niet achter enige onwetendheid verschuilen. Het feit dat het merendeel 
van de wilgen lijden aan de watermerkziekte ontsloeg hen niet van de verplichting tot het vooraf 
bekomen van een (kop)vergunnlng. Het feit dot er in 2003 meer bomen op het perceel stonden is 
irrelevant. 

Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de bekentenissen van beklaagden alsook uit 
de behandeling van de zaak ter terechtzitting, Is naar oordeel van de rechtbank afdoende 
gebleken dat beklaagden zich schuldig hebben gemaakt aan de feiten vermeld onder de 
tenlastelegging B en dienen deze feiten hen dan ook te worden toegerekend." 

Het hof treedt deze motieven bij en maakt ze tot de zijne. 

Ontbossen wordt door artikel 4, 15° Bosdecreet omschreven als iedere handeling waardoor 
een bos geheel of gedeeltelijk verdwijnt en aan de grond een andere bestemming of gebruik 
wordt gegeven. 

Artikel 3, § 1 Bosdecreet omschrijft de bossen als grondoppervlakten waarvan de bomen en 
de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen 
fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen. 

Of een perceel al dan niet bosgebied is, wordt niet bepaald door de inkleuring op het 
gewestplan, maar door de feitelijke toestand van het perceel volgens de kenmerken 
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omschreven in artikel 3 Bosdecreet, zodat de kadastrale omschrijving van het perceel als 
woonuitbreidingsgebied en niet als bos, niet relevant is. 

In tegenstelling tot hetgeen de beklaagden voorhouden, blijkt uit de initiële vaststellingen 
van het Agentschap voor Natuur en Bos en de daarbij gevoegde foto's dat er duidelijk sprake 
was van een bos. 

De door de beklaagden gestelde handelingen zoals omschreven in de telastlegging maken 
geen beheerswerken uit. 

Dat een inspecteur van de lokale politiezone van oordeel was dat er geen sprake was van 
een bos en de derde beklaagde liet verder werken, is niet relevant. 

Het gegeven dat de beklaagden een kapmachtiging ter regularisatie bekwamen, maakt de 
misdrijven niet ongedaan. Deze regularisatiemachtiging geldt niet retroactief t en aanzien 
van de gepleegde inbreuken. 

Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: 

"Wanneer de rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van 
een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven_ die hetzij een intrinsiek 
verband hebben met de verwezen/ijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, 
zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van Vennootschappen, 
alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Gezien de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
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arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. 

De feiten zijn ook aan de beklaagden toe te rekenen. De beklaagde en 
niet een andere persoon, gaf opdracht aan de beklaagde om de werken uit 
te voeren. De bewezen misdrijven werden gepleegd voor rekenine van de beklaagde 

die handelde door toedoen van de beklaagde Binnen 
de beklaagde was onvoldoende aandacht voor naleving van de 
milieuregels, wat een eigen strafrechtelijke fout van de rechtspersoon is. 

Gezien de bewezen feiten met opzet, dit is wetens en willens werden gepleegd, is er geen 
grond voor toepassing van de decumul van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid tussen 
de rechtspersoon en de natuurlijke personen door wiens optreden de rechtspersoon 
handelde. 

De beklaagde was als aannemer gespecialiseerd in het snoeien, rooien, 
verzorgen en onderzoeken van bomen en dus perfect op de hoogte van de geldende 
regelgeving. 

De telastlegging B blijft voor het hof bewezen in hoofde van alle beklaagden. 

5. De naleving van de vergunningsplicht is essentieel voor het realiseren van een goede 
ruimtelijke ordening en bosbeheer, die het algemeen belang dienen. Bossen helpen mee het 
klimaat te reguleren, zuiveren de lucht en zijn de natuurlijke habitat voor talrijke dier- en 
plantensoorten. Vlaanderen, dat bovendien een bosarme regio is, heeft nood aan een goede 
regulering en handhaving van de terzake geldende wetgeving. De beklaagden hadden hier 
geen oog voor. 

De heeft een blanco strafregister. 

s jaar, afgevaardigd bestuurder en woont te Hij heeft een 
blanco strafregister. 

is jaar, aannemer en heeft een blanco strafregiste"r. 

Gezien de economische inslag van de gepleegde misdrijven is een geldboete passend en 
noodzakelijk als maatschappelijke vergelding voor. Uit niets volgt dat de hierna vermelde 
geldboeten de beklaagden sociaal zouden declasseren of hun sociale reclassering op 
onevenredige wijze in het gedrang zouden brengen, zodat het hof geen reden ziet om in te 
gaan op de, ondergeschikte, vraag tot het gelasten van de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling. Bovendien zou deze gunst de beklaagden, die als professionelen 
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handelingen met betrekking tot onroerende goederen stellen, onvoldoende aanzetten tot 
naleving van de regels ter vrijwaring van de omgeving. 

De beklaagde is nog niet veroordeeld geweest tot een criminele straf 
of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan 24.000 euro of tot een gelijkwaardige straf 
die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek en het hof 
veroordeelt haar niet tot een geldboete van meer dan 120.000 euro. Het hof gelast voor de 
beklaagde voor een proeftermijn van drie jaar gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging van 
de helft van de opgelegde geldboete in de hierna bepaalde mate, omdat te verwachten is 
dat dit de beklaagde voldoende tot wetsconform handelen zal aanzetten. 

De beklaagden en voldoen aan de wettelijke voorwaarden 
voor een straf met gewoon uitstel, aangezien zij nog niet werden veroordeeld tot een 
criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een 
gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis 
Strafwetboek, terwijl de opgelegde straf niet meer dan vijf jaar gevangenisstraf bedraagt. 
Het hof gelast voor deze beklaagden voor een proeftermijn van drie jaar gewoon uitstel van 
de tenuitvoerlegging van de helft van de opgelegde geldboete In de hierna bepaalde mate, 
omdat te verwachten is dat dit de beklaagden voldoende tot wetsconform handelen zal 
aanzetten. 

De bewezen verklaarde feiten werden gepleegd na 31 december 2011 maar voor 1 januari 
2017, zodat de opgelegde geldboete met 50 deciemen wordt verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagden 
er ~r toe aan te zetten de geldboete te betalen. 

6. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald, al deze kosten ondeelbaar 
veroorzaakt zijnde door de in hunnen hoofde bewezen verklaarde telastleggingen, die hen 
gemeen zijn. 

Het hof veroordeelt beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk 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 telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 11 /n criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
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bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (8.5. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagden elk tot betaling van 
de vermelde vergoeding van 50 euro. 

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 beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

7. Het openbaar ministerie vorderde net als de beklaagden de herstelmaatregel, zijnde het 
uitvoeren van de herstelmaatregel onder punt C van het besluit houdende bestuurlijke 
maatregelen van 14 juni 2016, af te wijzen. 

Allereerst dient opgemerkt te worden dat de beklaagden definitief werden vrijgesproken 
wegens de niet-naleving van deze bestuurlijke maatregel. 

Bovendien werd op 27 juni 2017 voormeld besluit opgeheven. 

De verleende kapmachtiging van 1 augustus 2016 ter regularisatie van de uitgevoerde 
kappingen geldt tot 31 juli 2021, waarbij de herbebossing verplicht is en moet uitgevoerd 
worden ten laatste een jaar na de kapping. 

Gezien de termijn van de regularisatiekapmachtiging niet verstreken is, wordt het 
gevorderde herstel afgewezen. 

8. De eerste rechter hield terecht de burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

Dictum 

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, 

Perken van het hoger beroep: 



Hof van beroep Gent • tiende kamer - 2018/Nr /939 - p. 16 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep, de grievenformulieren en 
vervolgens de bovenvermelde afstand van het openbaar ministerie van de grief schuld voor 
de telastlegging A het beroepen vonnis van 29 juni 2018 definitief is voor wat betreft de 
vrijspraak van de beklaagden voor de telastlegging A. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor het bewezen verklaarde feit van de 
telastlegging B tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro 
en verleent de beklaagde gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf voor de helft 
van de geldboete voor een periode van drie jaar; 

veroordeelt de beklaagde voor het bewezen verklaarde feit van de 
telastlegging B tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro, 
en een vervangende gevangenisstraf van drie maanden en verleent de beklaagde gewoon 
uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf voor de helft van de geldboete voor een 
periode van drie jaar; 

veroordeelt de beklaagde voor het bewezen verklaarde feit van de 
telastlegging B tot een geldboete van 500 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 3.000 euro, 
en een vervangende gevangenisstraf van drie maanden en verleent de beklaagde gewoon 
uitstel van de tenuitvoerlegging van de straf voor de helft van de geldboete voor een 
periode van drie jaar; 

veroordeelt de beklaagden en elk 
tot betaling van een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 
telkens 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; 
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veroordeelt de beklaagden en elk 
tot betaling van een bedrag van 50 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van 
de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en elk 
tot betaling van een bijdrage van 
tweedelijnsbijstand; 

20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

veroordeelt de beklaagden en 
hoofdelijk tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie 
begroot op 90,73 euro in eerste aanleg en 231,15 euro in beroep; 

laat de kosten van 2e dagvaarding, voor het openbaar ministerie begroot op 88,41 euro in 
beroep te last van de Staat. 

op burgerlijk gebied: 

wijst de herstelmaatregel af als ongegrond. 
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Kosten eerste aanleg:€ 90,73 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. 
Dagv. 

Dagv. 

+10%: 

Totaal: 

Kosten beroep t.l.v. Staat: 
2e dagv. 

2e dagv. 
2e dagv. 

€ 45,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€ 26,52 
€ 32,71 
€ 26,91 

€ 210,14 
€ 21,01 

€ 231,15 

€ 27,30 
€ 33,41 
€ 27,70 

€ 88,41 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer , als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en in openbare rechtszitting van 13 november 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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