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Not.nr. GE.63.L9.002439/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

verdacht van: 

geboren te op 

autohandelaar, 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek, 

A. 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

bij inbreuk op artikel 8 1. en 5. van de Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 
december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende handelsverkeer, artikel 20 van het Koninklijk besluit van 9 
april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende handelsverkeer en artikel 5 van de wet van 28 juli 1981 
houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde 
in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington 
op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 
22 juni 1979, 
specimen van in bijlage B genoemde soorten te hebben aangekocht, te koop te hebben 
gevraagd, voor commerciële doeleinden te hebben verworven, voor commerciële 
doeleinden te hebben tentoongesteld, met winstoogmerk gebruikt te hebben, te hebben 
verkocht, in bezit te hebben gehad met het oog op verkoop, ten verkoop te hebben 
aangeboden, te hebben vervoerd met het oog op verkoop, zonder dat ten genoegen van de 
bevoegde autoriteit is aangetoond dat die specimens verkregen werden en, indien ze niet uit 
de Gemeenschap afkomstig zijn, daarin werden binnengebracht overeenkomstig de 
geldende wetgeving inzake instandhouding van de wilde flora en fauna, 
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meer bepaald 13 papegaai-achtigen, CITES-soorten bijlage B Il-specimen, in het bezit te 
hebben gehad, zonder een document inzake de legale herkomst van deze dieren te kunnen 
voorleggen, 

re in de periode van 28 juli 2016 tot 23 oktober 2017 (zie stukken 2-3, 15, 33, 41 
en 42). 

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

B. 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

bij inbreuk op artikel 8 1. en 3. van de Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 
december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende· handelsverkeer, artikel 20 van het Koninklijk besluit van 9 
april 2003 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende handelsverkeer en artikel 5 van de wet van 28 juli .1981 
houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde 
in het wild levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington 
op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 
22 juni 1979, 
specimen van in bijlage A genoemde soorten te hebben aangekocht, te koop te hebben 
gevraagd, voor commerciële doeleinden te hebben verworven, voor commerciële 
doeleinden te hebben tentoongesteld, met winstoogmerk gebruikt te hebben, te hebben 
verkocht, in bezit te hebben gehad met het oog op verkoop, ten verkoop te hebben 
aangeboden, te hebben vervoerd met het oog op verkoop, zonder certificaat afgegeven door 
een administratieve instantie van de Lid-Staat waarin de specimens zich bevinden, 

meer bepaald een kleine Geelkuifkaketoe, CITES-soort bijlage A specimen, in het bezit te 
hebben gehad, zonder het vereiste CITES EU certificaat, 

te in de periode van 1 december 2014 tot 23 oktober 2017 (zie stukken 2-3, 15, 
33, 41 en 42). 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1., § 1, al. 1 Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM). 
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1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 
vonnis van 19 maart 2019 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde 
telastleggingen A en B samen tot een geldboete van 300 euro, vermeerderd met 70 
opdeciemen tot 2.400 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

BIJDRAGEN EN KOSTEN 

Veroordeelt tot betaling van de bijdrage tot het 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 
tweedeli]nsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
53,58 euro. 

Veroordeelt hem tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, begroot op 29,18 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
18 april 2019 door de beklaagde 
24 april 2019 door het openbaar ministerie. 

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 Gent, 
op: 

18 april 2019 door de advocaat van de beklaagde 
- 24 april 2019 door het openbaar ministerie. 

1.4 De zaak werd met toepassing van de dwingende richtlijnen van het College van de hoven 
en rechtbanken en als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden en noodtoestand door 
het COVID-19-virus, op de rechtszitting van 17 april 2020 onbepaald uitgesteld waarna er 
opnieuw gedagvaard werd voor de rechtszitting van 15 oktober 2020. 
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1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 15 oktober 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde · 
kantoor te 

, bijgestaan door meester advocaat met 

- het openbaar ministerie, vertegenwoordigd door advocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 19 maart 2019 
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 vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied 
met betrekking tot de schuld en de straf. 

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

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De beide hoger beroepen 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 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

Op de rechtszitting van 15 oktober 2020 verklaarde de beklaagde afstand te doen van de 
grief met betrekking tot de schuld. Het hof verleent de beklaagde hiervan akte. Als gevolg 
van deze afstand staat definitief vast dat de beklaagde schuldig aan de telastleggingen A en 
B. Ook de beslissing van de eerste rechter tot het ambtshalve aanhouden van de burgerlijke 
belangen is definitief. 

3. De eerste rechter verklaarde de beklaagde schuldig aan de telastleggingen A en B op 
grond van de volgende overwegingen: 

"Feiten 
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4. De beklaagde was in het bezit van verschillende papegaalachtlgen 

{Blauwvoorhoofdamazones) en een Geelkuifkaketoe. 

Hij was niet in het bezit van de vereiste C/TES-documenten. 

De beklaagde kon zich in regel stellen. 

Er werd hem een minnelijke schikking voorgesteld mits betaling van 450 euro. Die werd 

echter niet betaald. 

Beoordeling 

5. De telastleggingen worden niet betwist en zijn bewezen.,, 

4. Het verhandelen of het bezit van bedreigde diersoorten zonder de vereiste documenten 
bemoeilijkt of verhindert de controle ervan en vormt uiteindelijk een bedreiging voor de 
biodiversiteit. 

De beklaagde heeft een ongunstig strafrechtelijk verleden. Hij werd al zeventien keer 
veroordeeld voor verkeersmisdrijven en zeven keer voor andere misdrijven zoals valsheid in 
geschrifte en weerspannigheid, maar ook inbreuken op de afvalstoffenwetgeving en de 
wetgeving inzake dierenbescherming. Hij kan geen gewoon uitstel meer genieten. 

In het voordeel van de beklaagde houdt het hof er rekening mee dat hij het nodige deed om 
de vereiste documenten te verzamelen. De beklaagde maakt bovendien aannemelijk dat de 
aangeboden minnelijke schikking werd verstuurd naar een adres waar hij op dat ogenblik 
niet meer verbleef, wat kan verklaren waarom hij deze niet betaalde. 

Het hof meent dan ook dat een effectieve mlnimumgeldboete van 100 euro passend, 
noodzakelijk, maar voldoende is om de beklaagde ertoe aan te zetten voortaan geen 
dergelijke misdrijven meer te plegen. 

Deze geldboete zal niet leiden tot de sociale declassering van de beklaagde en zal evenmin 
zijn reclassering in het gedrang brengen, zodat er geen reden is om de beklaagde de gunst 
van het probatie-uitstel te verlenen. 

De geldboete moet met 70 deciemen worden verhoogd, nu een deel van de feiten dateert 
van na 31 december 2016. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf spoort de beklaagde er toe aan de 
geldboete te betalen. 

5. De beklaagde is gehouden tot de kosten van de strafvordering, in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 
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Terecht veroordeelde de eerste rechter de beklaagde 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; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, 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. · 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In 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 
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 (BS 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
kosten met 10% en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de vergoeding van SO euro. 

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: 

Het hof stelt vast dat het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 
afdeling Gent, van 19 maart 2019 definitief is voor wat betreft de schuld van de beklaagde 

aan de telastleggingen A en 8 en de beslissing tot het aanhouden van de 
burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 
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verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de telastleggingen A en B samen tot een 
geldboete van 100 euro, vermeerderd met 70 declemen en zo gebracht op 800 euro, of een 
vervangende gevangenisstraf van een maand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro 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 50 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 29,18 euro in eerste aanleg en 
101,53 euro in beroep. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+10%: 

Totaal: 

€ 29,18 

€ 24,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 27,30 

€ 92,30 
€9,23 

€ 101,53 

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