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2022/PGG/1353 - 2022/VJll/575 

Not.nr. BG64.H2.160219/2020 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. (RRN 

met Belgische nationaliteit, 

geboren te op : 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

A soortenbescherming - bezit van beschermde vogels 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 12 en artikel 41, § 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met 
betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, spijts het verbod, onder zich te 
hebben gehad, vervoerd, verhandeld of geruild te hebben, te koop of in ruil te hebben 
aangeboden, van specimens of eieren van beschermde diersoorten of van specimens van 
beschermde plantensoorten of andere organismen van de onder categorie 1, 2 of 3 in bijlage 
1 van hoger vernoemd besluit vermelde, 

meer bepaald 7 ongeringde grijze patrijzen en 23 ongeringde bosfazanten, 

te minstens op 6 november 2020 door 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1, § l, eerste lid Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K.17, besliste 
bij vonnis van 21 maart 2022 op tegenspraak als volgt: 

"Op strafgebied 
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Verklaart de feiten van de enige tenlastelegging bewezen in hoofde van 

Veroordeelt tot: 

- een geldboete van 6.400,00 EURO {=800,00 EURO, wettelijk te verhogen met 70 
opdecimes, hetzij x 8) of een vervangende gevangenisstraf van 40 dagen, met uitstel voor 
de helft van de geldboete voor een periode van drie jaar. 

Verplicht tot betaling van een bijdrage van 200,00 euro (=25,00 euro, 
wette/ijk te verhogen met 70 opdecimes, hetzij x 8), tot financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. 

Verplicht tot betaling van een bijdrage van 22,00 euro tot de financiering van 
het begrotingsfonds voor de juridische tweede/ijnsbijstand. 

Verplicht tot betaling van de vaste vergoeding in strafzaken van 52,42 euro. 
Met betrekking tot de gerechtskosten, 

Veroordeelt tot de gerechtskosten, begroot in totaal op 31,28 euro 

Op burgerlijk gebied 

Houdt ambtshalve de (eventuele} burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 V. T.Sv." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
19 april 2022 door de beklaagde tegen "de beschikkingen van het vonnis, 
zoals aangeduid en omschreven in het neergelegd grievenformulier"; 
21 april 2022 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgebied". 

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 West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, op: 

19 april 2022 door de advocaat van de beklaagde 
21 april 2022 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 10 november 2022 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 
generaal. 

advocaat-
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2.1 De beide verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 21 maart 2022 gedaan op 
de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tijdig en regelmatig naar de 
vorm. 

De verzoekschriften of grievenformulieren met de grieven tegen het vonnis, zijn eveneens 
tijdig. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier 
nauwkeurig de grieven tegen het vonnis, namelijk op strafgebied met betrekking tot de 
schuld en de straf. 

Ook het grievenformulier van het openbaar ministerie bevat een nauwkeurige grief, met 
name over de straf. 

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 ~n 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 10 november 2022 verklaarde de beklaagde afstand te doen van zijn 
grief over de schuld. Het hof verleent de beklaagde hiervan akte. Dit heeft tot gevolg dat de 
beslissing in het vonnis van 21 maart 2022 tot de schuld van de beklaagde aan de enige 
telastlegging, definitief is. Ook de beslissing om de burgerlijke belangen ambtshalve aan te 
houden, is hierdoor definitief geworden. 

3. De eerste rechter vatte de feiten in het bestreden vonnis van 21 maart 202 oordeelkundig 
samen als volgt: 

"Op 6 november 2020 werd de natuurinspectie ingelicht dat 

vogels zou houden. 

een aantal beschermde 

Ter plaatse trof de natuurinspectie 7 ongeringde patrijzen en 23 ongeringde bosfazanten aan. 
verklaarde dat hij fazanten en patrijzen kweekte om te eten. Hij dacht dat ze niet geringd 

hoefden te zijn omdat ze voor eigen gebruik gehouden werden. Hij beloofde om de vogels te laten 

afmaken." 

4. Het houden van niet geringde patrijzen en bosfazanten bracht mee dat de beklaagde de 
controle op de naleving van de wetgeving met betrekking tot beschermde diersoorten 
onmogelijk maakte. Hij had onvoldoende aandacht voor de regels die het leefmilieu en de 
biodiversiteit beschermen. 
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De hierna bepaalde geldboete is daarvoor de meest passende sanct ie. Bij het bepalen van de 
omvang van de geldboete heeft het hof rekening gehouden met de leeftijd van de beklaagde 
en met zijn beperkte financiële mogelijkheden. Het hof bracht ook de moeil ijke sociale 
omstandie:heden waarin hij leeft in rekening: de beklaagde is mantelzorger voor zijn 

en heeft zelf gezondheidsproblemen. Het eerder beperkte bedrag van de 
geldboete is tot slot ook mee ingegeven door de overweging dat de beklaagde het gevogelte 
enkel hield voor eigen consumptie. Al le dieren zijn inmiddels geslacht. 

Het hof gaat niet in op zijn vraag om hem de gunst van de opschorting te verlenen, of om de 
geldboete volledig met uitstel op te leggen. De beperkte inkomst en van de beklaagde 
hebben niet tot gevolg dat de opgelegde geldboete hem op disproportionele wijze sociaal zal 
declasseren, of zijn sociale reclassering in het gedrang zal brengen. Zoals gezegd heeft het 
hof bij het bepalen van de omvang van de boete rekening gehouden met de 
inkomenssituatie van de beklaagde. Bovendien verleende de correctionele rechtbank te 
Brugge hem al eens de gunst van de opschorting voor een inbreuk op de mi lieuwetgeving, 
weliswaar al geruime tijd geleden. Diezelfde rechtbank veroordeelde hem bij vonnis van 7 
november 2000 tot een geldboete opnieuw voor een miskenning van de mil ieuwetgeving. 
Daarnaast werd hij ook veroordeeld voor hel ing en voor een misdrijf in het verkeer. De 
beklaagde toch nog de gunst van de opschorting verlenen, of veroordelen tot een geldboete 
volledig met uitstel, zou hem onvoldoende aansporen om voortaan geen dergelijke 
misdrijven meer te plegen. 

Nu de beklaagde het misdrijf na 31 december 2016 pleegde, moet de geldboete met 70 
deciemen worden vermeerderd. De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet hem 
er voldoende toe aan om de geldboete te betalen . 

5. De beklaagde is gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf moet de beklaagde de bijdrage betalen 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 deciernen tot 200 euro, en dit ongeacht de datum 
van de bewezen verklaarde fe iten. 

Met toepassing van artike l 91 koninkl ijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprij s van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt . Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten in hoger beroep met 10 %. 
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Overeenkomstig artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 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 aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

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 de schuld van de beklaagde aan de enige telastlegging 
ingevolge het vonnis van 21 maart 2022 definitief vaststaat, net als de beslissing tot het 
ambtshalve aanhouden van de burgerlijke belangen. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

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 enige telastlegging tot een geldboete van 
200 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 1.600 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van veertig dagen; 

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 52,42 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 24 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 
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veroordeelt de beklaagde :ot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie begroot op 31,28 euro in eerste aanleg en 94,11 euro in 
beroep. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl. : 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

- p. 8 

€ 31,28 

€ 15,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 29,55 

€ 85,55 
€ 8,56 

€ 94,11 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samen!lesteld uit raarJshi=iP.r als waarnemend kamervoorzitter, raadsheren 

en in openbare rechtszit ting van 16 december 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

, advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




