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2022/ PGG/1097 - 2022/VJll/680 

Not.nr. VU.63.H2.160031/21 

In de zaak van het OPENBAAR M INISTERIE 

tegen 

1. nr. (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde · 

2. nr. (RRN 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

"A. gebiedsbescherming 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 12novies van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu, door het verbod dat geen enkele vorm van gemotoriseerd verkeer 
toegelaten is in een terrein als vermeld in artikel 12 septies, §1, eerste en tweede lid van 
voormeld Decreet te hebben geschonden, 

te . op 6 februari 2021, namelijk door het rijden met een crossmotor/iets in 

natuurgebied, meer specifiek het gelegen te 

door en 

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

Tevens te horen veroordelen tot bijzondere verbeurdverklaring bij toepassing van artikel 42, 
1 • van het Strafwetboek van volgende goederen, zijnde 
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de dirtbike model net chassisnummer in 

beslag genomen en thans gestald in de loods van Natuurinspectie 
- een actiecamera met SD kaart 32 Gigabyte 
- de crossmotor met chassisnummer 
- een helm merk rugzak en motor/aarzen 

de goederen bestemd/gediend te hebben om het misdrijf te plegen, de beklaagden ervan 
eigenaar zijnde." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K.17, besliste 
bij vonnis van 25 april 2022 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

Ten aanzien van de eerste beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging A voor de beklaagde bewezen. 

Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging A 
tot een geldboete van 1.200,00 euro, namelijk 150,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Zegt voor recht dat de geldboete bij niet betaling binnen de wettelijke termijn zal kunnen 

vervangen worden door een gevangenisstraf van 30 dagen. 

Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 200,00 euro, namelijk 
25,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen, als bijdrage tot financiering van het fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders. 

Veroordeelt tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 52,42 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 22,00 euro als bijdrage voor 
het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Veroordeelt tot betaling van de gerechtskosten 29,50 euro. 

Ten aanzien van de tweede beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging A voor de beklaagde 

bewezen. 
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Stelt vast dat de feiten die het voorwerp uitmaken van het in kracht van gewijsde gegaan 
vonnis van 21 juni 2021 van de politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling leper en de feiten 
van de tenlastelegging A die thans aanhangig voor de rechtbank zijn en die aan het vonnis 
voorafgaan samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoering 
zijn van éénzelfde misdadig opzet. 

Zegt voor recht dat de straf die reeds werd uitgesproken bij het kracht van gewijsde gegaan 
vonnis van 21 juni 2021 van de politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling leper niet 
volstaat als bestraffing voor het geheel van de misdrijven. 

Veroordeelt bij toepassing van artikel 65 tweede lid Sw voor de bewezen 
verklaarde feiten van de tenlastelegging bijkomend tot een geldboete van 1.200,00 euro, 
namelijk 150,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Zegt voor recht dat de geldboete bij niet betaling binnen de wettelijke termijn zal kunnen 
vervangen worden door een gevangenisstraf van 30 dagen. 

Veroordeelt tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in 

strafzaken van 52,42 euro. 

Veroordeelt tot betaling van de gerechtskosten 29,50 euro. 

Veroordeelt tot het betalen van het bedrag van 22,00 euro als bijdrage 
tot financiering van het begrotingsfonds juridische tweedelijnsbijstand. 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Verklaart de bijzondere verbeurdverklaring zoals gevorderd in de dagvaarding ten aanzien 
van de eerste en tweede beklaagden ongegrond aangezien dit voor gevolg zou hebben dat de 
eerste en de tweede beklaagden aan een onredelijk zware straf zouden onderworpen 

worden. 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de 
met chassisnummer en de actiecamera 

met 5D kaart 32 Gigabyte aan 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de crossmotor met 
chassisnummer en de helm merk rugzak :?n motor/aarzen 

aan 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 alinea 2 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan." 
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1.2 Tegen dit vonnis werd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Kortrijk, hoger beroep ingesteld op: 

27 april 2021 door het openbaar ministerie ten aanzien van beide beklaagden; 
24 mei 2022 door de beklaagde 
25 mei door de beklaagde 

Dezelfde partijen dienden overeenkomstig artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 
toen ook een verzoekschrift of grievenformulier in. 

1.3 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 12 januari 2023 in het Nederlands: 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de beklaagde n zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

- de beklaagde in zijn middelen van verded iging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 25 april 2022 
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 Het openbaar ministerie bepaalde in het grievenformulier de beslissing over de straf, 
met inbegrip van de verbeurdverklaring, als nauwkeurige grief. 

De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier de 
beslissing over de schuld en de straf als nauwkeurige grieven. Op de rechtszitting van 12 
januari 2023 deed deze beklaagde afstand van de grief over de schuld. 

Ook de advocaat van de beklaagde bepaalde nauwkeurige grieven, 
namelijk met betrekking tot de beslissing over de procedure, de schuld en de straf. Op de 
rechtszitting van 12 januari 2023 deed deze beklaagde afstand van de grief over de 
procedure en de schuld. 

2.3 De hoger beroepen van respectief het openbaar ministerie en de beklaagden 
en zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 

Strafvordering). 
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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 bepal ing 

op te werpen. 

De devolutieve werking die volgt uit de hiervoor vermelde beroepen, grieven en afstanden 
van de grieven, brengt mee dat de beslissing over de schuld voor elke beklaagde definitief is. 
Ook de beslissing om de burgerlijke belangen aan te houden maakt geen deel meer uit van 
de saisine van het hof. 

3. Wildcrossen is een vorm van harde recreatie die op zich erg milieubelastend is. De 
beoefenaar van zo'n hobby moet zich bewust zijn van zijn grote impact op het milieu en zich 
dus erg strikt aan de regels houden door zich niet te begeven in onder meer natuurgebied. 
Wildcrossers trekken diepe sporen, vernielen vegetatie en verstoren de biotopen van 
allerhande fauna. Zij stoten uit laatgassen uit en veroorzaken geluidshinder op locaties waar 
zij zich niet mogen begeven en maken de toegang voor zachte recreanten onmogelijk. 

Het onwettig wildcrossgedrag van de beklaagden maakte de interventie van de 
overheidsdiensten nodig, wat de inzet van gemeenschapsmiddelen vergde. 

De schade die aan de omgeving wordt veroorzaakt moet op kosten van de gemeenschap 
hersteld worden. Zo moeten onder meer de gevormde wildcrosspaden opnieuw 

geëgaliseerd en in hun natuurlijke vorm hersteld worden. 

De begane inbreuk vereist maatschappelijke vergelding in de vorm van een passende 
geldboete. De opschorting van de uitspraak van de veroordeling die de beklaagde 

ondergeschikt vraagt werkt onvoldoende ontradend. Bovendien zal de opgelegde 
geldboete hem niet sociaal declasseren, noch zijn sociale reclassering disproportioneel 
belemmeren. Hetzelfde geldt voor de door de beklaagde gevraagde 
opschorting en werkstraf. 

Bij het bepalen van de geldboete houdt het hof in het voordeel van elke beklaagde reken ing 
met hun gunstig blanco strafregister en het feit dat de verbeurdverklaring al een effectieve 

straf vormt. 

Wat betreft is het hof van oordeel dat deze feiten gepleegd werden met 
een zelfde misdadig opzet als deze waarvoor hij definitief tot een straf werd veroordeeld bij 
vonnis van 21 juni 2021 van de politierechtbank West-Vlaanderen, afdel ing leper. Een 
eensluidend afschrift van deze rechterlijke beslissing met de vaststelling dat ze in kracht van 
gewijsde is, werd aan de bundel gevoegd. Het hof houdt bij het bepalen van de st raf voor de 
nu beoordeelde feiten overeenkomstig artikel 65, tweede lid, Strafwetboek rekening met de 
in die beslissing uitgesproken straf en stelt vast dat deze geen voldoende straf vormen. De 
hierna bepaalde geldboete is bijkomend noodzakelijk en passend. 
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De dirtbike model is eigendom van en diende 
om het misdrijf mee te plegen. Hij verklaarde deze gekocht te hebben voor 1.295 euro. De 
crossmotor is eigendom van :n diende om het misdrijf mee te 

plegen. Hij kocht deze tweedehands voor 1.200 euro. 

Overeenkomstig artikel 43, eerste lid, Strafwetboek wordt bij wanbedrijf de 
verbeurdverklaring van dergelijke zaken altijd uitgesproken. Deze verbeurdverklaring vormt 
voor geen van de beklaagden een onredelijk zware straf . 

Van de andere in beslag genomen voorwerpen beveelt het hof de teruggave, zoals hierna 

bepaald. 

4. De beklaagden zijn elk gehouden tot het hierna bepaalde deel van de kosten. 

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf is de beklaagde ~ehouden 
tot het betalen van de bijdrage van 25 euro tot f inanciering 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 . 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk beslu it van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 58,24 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 

de kosten 10 %. 

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 
get reden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

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

Perken van het hoger beroep: 
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Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep, vervolgens de grieven en 
de vermelde afstand van grieven, het ingevolge het vonnis van 25 april 2022 vaststaat dat de 
beklaagden elk schuldig zijn aan de enige telastlegging en dat de beslissing tot het 
aanhouden van de burgerlijke belangen definitief is. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 

stemmen: 

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

op st rafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging tot een 
geldboete van 150 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 1.200 euro of een vervangende 

gevangenisstraf van een maand; 

verklaart voor de beklaagde 
met chassisnummer 

veroordeelt de beklaagde 
van 200 euro, verhoogd met 
gevangenisstraf van een maand; 

de dirtbike model 
verbeurd; 

voor de bewezen telastlegging tot een geldboete 
70 deciemen tot 1.600 euro of een vervangende 

de crossmotor met verklaart voor de beklaagde 
chassisnummer verbeurd; 

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 beklaagden 
bedrag van 58,24 euro als 
strafprocedure; 

~n elk tot betaling van een 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een 
bijdrage van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsb ijstand; 
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veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van de 
helft van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 65,32 
euro in eerste aanleg en 197,67 euro in beroep; 

beveelt de teruggave van de helm merk de rugzak en de motorlaarzen 

en de actiecamera aan 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. beklaagden: 

+ 10 %: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber. bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal : 

p. 10 

€ 59,38 
€5,94 

€ 65,32 

€ 39,00 
€9,00 

€ 70,00 
€ 61,70 

€179,70 
€ 17,97 

€ 197,67 

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

en in openbare rechtszitting van 17 februari 
2023 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




