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2021/PGG/2013 - 2021/VJll/1024 

Not.nr. GE.63.L9.00323 7 /17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

(RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek 

A aankopen, te koop vragen, verwerven of tentoonstellen voor commerciële doeleinden, 
gebruiken met winstoogmerk en verkopen, in bezit hebben met het oog op verkoop, ten 
verkoop aanbieden of vervoeren met het oog op verkoop van specimens van Bijlage A 
Verordening (EG) nr. 338/97 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en de artikelen 7, 4., en 8, 4. 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, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, specimens van 
bijlage A van voornoemde Verordening te hebben aangekocht, te koop te hebben gevraagd, 
te hebben verworven voor commerciële doeleinden, te hebben tentoongesteld voor 
commerciële doeleinden, te hebben gebruikt met winstoogmerk of te hebben verkocht, in 
bezit te hebben gehad met het oog op verkoop, ten verkoop te hebben aangeboden of te 
hebben vervoerd met het oog op verkoop zonder afgifte van een certificaat door een 
administratieve instantie van de Ud-Staat waarin de specimens zich bevonden, 
overeenkomstig artikel 8, 3. van dezelfde Verordening, namelijk 

1 
een Rode wouw (Milvus milvus) met identificatie (CITES bijlage A) 

tl: in de periode van 6 november 2018 tot 16 iuli 2019 

2 
-een Rode wouw {Milvus milvus} met identificatie (CITES bijlage A) 
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-een Siberische oehoe (Bubo bubo sibiricus) zonder identificatie (CITES bijlage A) 
te in de periode van 6 november 2018 tot 16 juli 2019 

(art. 16.6.1. § 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 
art. 3, 1., 7, 4., en 8, 1., 3. en 4., en bijlage A Verordening (EG) nr. 338/97 Raad 09 december 
1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op 
het desbetreffende handelsverkeer; art. 20 KB 09 april 2003 inzake de bescherming van in 
het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 
; art. 5 Wet 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) 

B aankopen, te koop vragen, verwerven of tentoonstellen voor commerciële doeleinden, 
gebruiken met winstoogmerk en verkopen, in bezit hebben met het oog op verkoop, ten 
verkoop aanbieden of vervoeren met het oog op verkoop van specimens van Bijlage B 
Verordening {EG} nr. 338/97 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, opzettelijk of door gebrek aan voorzorg 
of voorzichtigheid, specimens van de in bijlage B van de Verordening (EG) nr. 338/97 van de 
Raad van 09 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en 
plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer te hebben aangekocht, 
te koop te hebben gevraagd, te hebben verworven voor commerciële doeleinden, te hebben 
tentoongesteld voor commerciële doeleinden, te hebben gebruikt met winstoogmerk of te 
hebben verkocht, in bezit te hebben gehad met het oog op verkoop, ten verkoop te hebben 
aangeboden of te hebben vervoerd met het oog op verkoop zonder dat ten genoegen van de 
bevoegde autoriteit van de betrokken Ud-Staat is aangetoond dat die specimens verkregen 
werden of, indien zij niet uit de Gemeenschap afkomstig zijn, daarin werden binnengebracht 
overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de instandhouding van de wilde flora en 
fauna, namelijk 

1 
-een Briluil (Pulsatrix perspicillata) met identificatie , 
-een Briluil (Pulsatrix perspicillata) met identificatie 
-een Afrikaanse oehoe (Bubo africanus) met identificatie 
bijlage B) 

-een Afrikaanse oehoe {Bubo africanus) met identificatie 
B) 

op 6 november 2018 

2 

(CITES bijlage B) 
{CITES bijlage B) 

(CITES 

{CITES bijlage 
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-een Briluil (Pulsatrix perspicillata) met identificatie {CITES bijlage B) 

-een Bergcaracara (Phalcoboenus megalopterus) zonder identificatie (CITES bijlage B) 
-een Bergcaracara (Phalcoboenus megalopterus) zonder identificatie (CITES bijlage 8} 
-een Afrikaanse oehoe (Bubo africanus) met identificatie CITES bijlage 
B) 
-een Afrikaanse oehoe (Bubo africanus) zonder identificatie (CITES bijlage 8) 
-een Zinaende havik (Melierox Pol iopterus) met identificatie ?n 

':ITES bijlage B) 
-een Afrikaanse boomvalk (Fa/co cuvierii) met identificatie (CITES bijlage 
B) 
-een Afrikaanse boomvalk (Fa/co cuvierii) zonder identificatie (CITES biilaae 8) 
-een Groenvleugelaro (Ara chloropterus) met identificatie (CITES 
bijlage B) 

n de periode van 6 november 2018 tot 16 juli 2019 

3 

-een Ruppelgier (Gyps rueppel/ii) met identificat ie (CITES bijlage B) 
-een Me/kuil (8ubo lacteus) met identificatie (CITES bijlage B) 
-een Me/kuil (Bubo lacteus) met identificatie (CITES bijlage B) 
-een Amerikaanse/Canadese oehoe (Bubo virginianus) met identificatie 
bijlage B) 

-een Amerikaanse/Canadese oehoe (Bubo virginianus) met identificatie 
IBR UK (CITES bijlage B) 

-een Witruggier (Gyps africanus) met identificatie 
bijlage B) 

-een Grijze arendbuizerd (Geranoaetus melanoleucus) met identificatie 
(CITES bijlage B) 

-een Grijze arendbuizerd (Geranoaetus melano/eucus) met identificatie 
(C/TES -bijlage B) 

(CITES 

'CITES 

-een Roodpootbosuil (Strix rufipes) met identificatie 

-een Roodpootbosui/ (Strix rufipes) met identificatie 
'"' 'TES bijlage B) 

(rechterpoot) en 
(linkerpoot) (CITES bijlage B) 

~ JP 6 november 2018 

4 
-een Sneeuwgier (Gyps himalayensis) zonder identificatie (C/TES bijlage B) 

-een Sneeuwgier (Gyps himalayensis) zonder identificatie (CITES bijlage BJ 
-een Amerikaanse/Canadese oehoe (Bubo virginianus) met identificatie 

(CITES bijlage B) 

-een Caracara (Caracara) zonder identificatie (bijlage B) 

Te in de periode van 6 november 2018 tot 16 juli 2019 
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(art. 16.6.1. § 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 
art. 3, 2., en 8, 1. en 5., en bijlage B Verordening {EG) nr. 338/97 Raad 09 december 1996 
inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer; art. 20 KB 09 april 2003 inzake de bescherming van in het 
wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer; 
art. 5 Wet 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) 

C niet-bijhouden registers voor het kweken, houden, afstaan, ruilen, te koop aanbieden, 
verkopen, kopen of gebruiken van specimens van Bijlage A of B Verordening (EG) nr. 
338/97 

buiten de gevallen bedoeld in artikel 16.6.1. § 1 lid 2 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en artikel 12 § 2 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, opzettelijk of door 
gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, nagelaten te hebben om als natuurlijk of 
rechtspersoon die, met overwegend commerciële doeleinden, dierlijke specimens van bijlage 
A of B 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 kweekt, houdt, afstaat, ruilt, te koop aanbiedt, verkoopt, 
koopt of gebruikt, een register van binnenkomst en een register van vertrek bij te houden 
overeenkomstig de modellen bepaald in bijlage 2 en bijlage 3 van voornoemd Koninklijk 
besluit, namelijk 

• de volgende vogels niet te hebben opgenomen in het register van binnenkomst, 
terwijl deze wel voorkwamen op het register van vertrek: 

-nr. 1 een Roodpootbosuil met identificatie 
-nr. 2 een Roodpootbosuil met identificatie 
-nr. 3 een Bengaalse oehoe met identificatie 
-nr. 4 een Sneeuwuil met identificatie 
-nr. 5 een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-nr. 6 een Steenuil met identificatie 
-nr. 7 een Steenuil met identificatie 
-nr. 8 een Amerikaanse torenvalk met identificatie 
-nr. 9 een Amerikaanse torenvalk met identificatie 
-nr. 10 een Sneeuwuil met ident ificatie 
-nr. 11 een Sneeuwuil met iden tificatie 
-nr. 12 een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-nr. 15 een Bengaalse oehoe met identificatie 
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-nr. 26 een Amerikaanse oehoe met identificatie 
-nr. 31 een Laplanduil met identificatie 
-nr. 32 een Laplanduil met identificatie 
-nr. 33 een Laplanduil met identificatié 
-nr. 34 een Bengaalse oehoe met identificatie 
-nr. 35 een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-nr. 36 een Afrikaanse oehoe met identificati€ 
-nr. 37 een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-nr. 44 een Kookabura met identificatie 
-nr. 45 een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-nr. 48 een Briluil met identificatie , 
-nr. 49 een Briluil met identificatie 
-nr. 50 een Roodpootbosuil met identificatie 
-nr. 56 een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-nr. 57 een Canadese oehoe met identificatie , 
-nr. 58 een Canadese oehoe met identificatie 
-nr. 59 een Kookabura met identificatie 
-nr. 60 een Kookabura met identificatie 
-nr. 62 een Kookabura met identificatie 
-nr. 63 een Kookabura met identificatie 
-nr. 68 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 69 een Sneeuwuil met identificatie 
-nr. 70 een Sneeuwuil met identificatie 
-nr. 71 een Sneeuwuil met identificatie 
-nr. 83 een Laplanduil met identificatie 
-nr. 137 een Steenarend met identificatie 

• de volgende vogels niet te hebben opgenomen in het register van vertrek, terwijl ze 
wel voorkwamen op het register van binnenkomst en niet werden aangetroffen 
tijdens de controle van 6 november 2018: 

-nr. 5 een Steenuil met identificatie 
-nr. 6 een Steenuil met identificatie 
-nr. 17 een Amerikaanse torenvalk met identificatie 
-nr. 18 een Amerikaanse torenvalk met identificatie 
-nr. 19 een Amerikaanse torenvalk met identificatie 
-nr. 20 een Laplanduil met identificatie 
-nr. 24 een Sperweruil met identificatie 
-nr. 25 een Sperweruil met identificatie 
-nr. 28 een Witwangdwergooruil met 
-nr. 29 een Witwangdwergooruil met 
-nr. 31 een Oeraluil met identificatie 
-nr. 33 een Laplanduil met identificatie 
-nr. 40 een Europese oehoe met identificatie 
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-nr. 41 een Maleisische bosuil zonder identificatie 
-nr. 42 een Maleisische bosuil zonder identificatie 
-nr. 44 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 53 een Briluil met identificatie 
-nr. 54 een Strix wood/ordi zonder identificatie 
-nr. 55 een Strix woodfordi zonder identificatie 
-nr. 64 een Bengaalse oehoe met identificatie 
-nr. 67 een Asia clamator met identificatie 
-nr. 68 een Asia clamator met identificatie 
-nr. 70 een Savanne-arend met identificatie 
-nr. 71 een Savanne-arend met identificatit 
-nr. 74 een Luggervalk met identificatie 
-nr. 83 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 84 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 85 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 86 een Briluil met identificatie 
-nr. 87 een Briluil met identificatiE 
-nr. 88 een Roodstaartbuizerd met identificatie 
-nr. 89 een Roodstaartbuizerd met identificatie 
-nr. 99 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 102 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 103 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 105 een Bengaalse oehoe met identificatie 
-nr. 110 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 114 een Sneeuwuil met identificatie 
-nr. 115 een Sneeuwuil met identificatie 
-nr. 147 een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-nr. 148 een Zingende havik zonder identificatie 
-nr. 152 een Laplanduil met identificatit 
-nrs. 180 en 181, verwijzend naar nrs. 116 en 117 maar met een andere identificatie 
-nr. 187 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 188 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 189 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 190 een Europese oehoe met identificatie 
-nr. 200 een Siberische oehoe met identificatie 
-nr. 201 een Siberische oehoe met identificatie 
-nr. 212 een Sperweruil met identificatie 
-nr. 213 een Vale gier met identificatie 
-nr. 214 een Vale gier met identificatie 

• De volgende vogels (noch) in het register van binnenkomst, noch in het register van 
vertrek te hebben opgenomen 

-een Steller zeearend met identificatie 
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-een Amerikaanse zeearend met identificatie 
-een Briluil met identificatie 
-een Briluil met identificatie 
-een Rode wouw met identificatie 
-een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-een Afrikaanse oehoe zonder identificatie 
-een Afrikaanse oehoe met identificatie 
-een Grijze wouw met identificatie 
-een Afrikaanse boomvalk met identijlcatie 
-een Groenvleuge/ara met identificatie 
T€ r::>p 6 november 2018 

(art. 16.6.1. § 1 Decreet 05 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid; 
art. 12 §§ 1 en 2, en 20, en bijlagen 2 en 3 KB 09 april 2003 inzake de bescherming van in het 
wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ; 
art. 5 Wet 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; art. 3, 1. en 2.n en bijlagen A en B 
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) 

D strafbare handelingen op basis 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 - feiten vanaf 25 juni 2009 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel 11.2 en 11.5 van de Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 
2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad 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, 

door een in artikel 48 van de voormelde verordening bedoeld certificaat dat zijn geldigheid 
verf oren had omdat : 
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a) daarop vermelde levende specimens zijn gestorven; 
b) daarop vermelde levende dieren zijn ontsnapt of zijn vrijgelaten; 
c) daarop vermelde specimens zijn verloren, vernietigd of gestolen; 
d) enig gegeven dat is vermeld in vak 2 of vak 4 van een certificaat niet langer met de 
werkelijkheid overeenstemt; 
e) de in vak 20 gespecificeerde speciale voorwaarden niet langer worden vervuld 
niet zonder verwijl aan de administratieve instantie van afgifte te hebben teruggezonden 

meer bepaald 

-een CITES-certijicaat 

-een CITES-certijicaat 

-een CITES-cntifir:nnt 

-een CITES-certificaat 
leucocephalus) met identificatie 
-een CITES-certificaat 
identificatie 
-een CITES-certijicaat 

-een C/TES-certificaat 

-een CITES-certifir:nnt 
met identificatie 

voor een Rode wouw (Milvus milvus) met identificatie 

voor een Oehoe (Eurasian Eagle-Owl) met identificatie 

voor een Oehoe (Eurasian Eag/e-Owl) met identificatie 

voor een Amerikaanse zeearend (Haliaeetus 

voor een Laplanduil (Strix nebu/osa) met 

voor een Laplanduil (Strix nebulosa) met identificatie 

voor een Oehoe (Bubo bubo) met identificatie 

voor een Siberische oehoe (Bubo bubo sibiricus) 

- PPn r/T/::Ç_r-,,rtificaat 1oor een Oeral uil (Strix uralensis) met identificatie 

-een CITES-certificaat 

-een CITES-certificaat 

-een C/TES-certificaat 

-een CITES-certificaat 

-een C/TES-certificaat, 

-een CITES-certificaat 

-een u I t::,-cert,pcaat 

voor een Sneeuwuil (Nyctea scandiaca) met identificatie 

voor een Sneeuwuil (Nyctea scandiaca) met identificatie 

1oor een Grijze wouw (Elanus caeruleus) met identificatie 

voor een Oehoe (Bubo bubo} met identificatie 

voor een Sperweruil (Surnia ulula) met identificatie 

voor een Sperweruil (Surnia u/u/a) met identificatie 

voor een Rode wouw (Milvus milvus) met identificatie 

JP 6 november 2018 
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vordering tot verbeurdverklaring 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 6 §4 van de hoger vernoemde wet van 28 
juli 1981 in geval van veroordeling door de rechtbank de verbeurdverklaring te horen 
uitspreken van de specimens die niet werden teruggezonden of vernietigd en zich te horen 
veroordelen tot het betalen van de onkosten van de terugzendingen die zouden gemaakt zijn 
en die niet door de Staat van uitvoer werden betaald, evenals de kosten van expertises, van 
het vervoer naar de bewaarcentra, van het slachten en vernietigen en van de 
bewaking/bewaring tot de datum van het vonnis. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30D1, besliste 
bij vonnis van 22 juni 2021 op tegenspraak als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor het hierboven omschreven en bewezen 
verklaarde telastleggingen A.1, A.2, 8.1 tot en met 8.4, C en D samen tot een 
gevangenisstraf van 8 maanden en een geldboete van 48.000 euro, zijnde 6.000 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor de opgelegde 
hoof dgevangenisstraf voor de duur van 5 Jaar en voor 24.000 euro, zijnde 3.000 euro 
vermeerderd met 70 opdeciemen, van de opgelegde geldboete voor de duur van 3 jaar. 

Beveelt op grond van artikel 6 §4 van de CITES-wet de verbeurdverklaring van alle wegens 
de bewezen verklaarde inbreuken op deze wet in beslag genomen vogels (dood of levend). 

Veroordeelt de beklaagde tot de onkosten van de terugzendingen die niet door de staat van 
uitvoer werden betaald, tot de kosten van expertises, van het vervoer naar de bewaarcentra, 
van het slachten, van het vernietigen en van de bewaring tot aan de datum van het vonnis, 
met betrekking tot de vogels waarvoor hij veroordeeld werd. 

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 
tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 
50 euro. 
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KOSTEN 

Veroordeelt tot de gerechtskosten voor het openbaar 
ministerie, begroot op 30,04 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
8 juli 2021 door de beklaagde op strafgebied; 
12 juli 2021 door het openbaar ministerie. 

1.3 Verzoekschriften in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering werden ingediend 
op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, op: 
- 8 juli 2021 door de raadsman van de beklaagde; 

12 juli 2021 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 11 februari 2022 {inleidingszitting) legde het hof bij toepassing 
van de artikelen 152,§1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, 
conclusietermijnen vast en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 2 juni 2021. 

De beklaagde legde tijdig conclusies neer. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 2 juni 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 advocaat-generaal. 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 22 juni 2021 werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De grievenformulieren werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde nauwkeurig de schuld met betrekking tot de 
telastlegging C en de strafmaat als grieven. 

Het openbaar ministerie bepaalde op zijn beurt de strafmaat nauwkeurig als grief. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar ministerie 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 bepaling 
op te werpen. 

Op grond van het beroepen vonnis, staat de schuld van de beklaagde aan de te lastleggingen 
Al, A2, 81 tot en met B4 en D vast, omdat geen beroep of grief tegen deze beslissing is 
gericht. Wat betreft de schu ld moet het hof enkel over de telastlegging C oordelen. De 
middelen of argumenten die de beklaagde wat betreft zijn schuld aan andere telastleggingen 
dan telastlegging C aanvoert, mag en kan het hof dan ook niet ontmoeten en beantwoorden. 

3. Het hof verwijst naar het feitenoverzicht van het beroepen vonnis, dat luidt als volgt : 

"Feiten 

4. Op 6 november 2018 voerde de Inspectiedienst CITES een controle uit op verschillende adressen 
waar roofvogels van de beklaagde waren ondergebracht. 

Het proces-verbaal geeft volgend overzicht van de zaak: 

Eind januari 2017 werd riP. dienst CITES gecontacteerd door een verantwoordelijke van de 
het vroegerf ~en dierenpark in Nederland, dot zij geïnteresseerd waren om bepaalde 

roofvogels, die toen in beslag genomen waren door onze dienst en tijdelijk waren opgevangen door 
het Natuurhulpcentrum, op te vangen. Ze deelden mee dat ze reeds in beslag genomen vogels 
opvangen voor de Spaanse CITES dienst, waaronder: 
•Circus aeruginosus met microchiptranspondernumme· 
•Circaetus gallicus met microchiptranspondernummer 
•Milvus migrans met microchiptranspondernummer 
• Milvus mig rans met microchiptranspondernummer 
•Milvus migrans met microchiptranspondernummer 
•Fa/co columbarius met microchiptranspondernummer 
•Fa/co columbarius met microchiptranspondernummer 
•Hieraaetus fasciatus with microchiptranspondernumme, 
•Hieraaetus pennatus met microchiptranspondernumme, 
•Hieraaetus pennatus met microchiptranspondernummer 
•Hieraaetus pennatus met microchiptranspondernummer 

Daarop nam de dienst CITES contact op met zowel hun Nederlandse als Spaanse co/leao's om dit 
verhaal na te gaan. Op 11 april 2017 dee/rlP rlP NPrlPrlnndse CITES-dienst mee dot de 
recent werd verkocht aan twee Belgen: en Op 25 oktober 2017 
nntvinn rfe Dienst CITES biikomende informatie. De nieuwe eigenaars van de 

en zouden uitgezet geweest zijn, daar zij niet in de mogelijkheid verkeerden 
om de volledige verkoopsprijs te betalen. Daarop heeft de Nederlandse CITES-dienst een controle 
uitgevoerd en stelde de volgende zaken vast: 'Van de genoemde vogels hebben wij er vier niet 
aangetroffen. Van één van deze vogels is dit te verklaren, aangezien onze Spaanse collega's aangeven 
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dat die vogel nooit Spanje heeft verlaten. De andere drie vogels zijn op dit moment kwijt. Het gaat 
hier om de zwarte wouwen (Milvus migrans) met microchiptransponders en 

en de dwergarend (Hieraaetus pennatus) met m1crocn1ptronsponder 
aeeft aan dat vermoed dat deze vogels zijn meegenomen door 

:?n toen zij verlieten.' 

Op 5 december 2017 werd, op vraag van de lokale politie 
verloren rode wouw, een simultane controle uitaevoerd bii 

naar aanleidina van P.en 

en 
door de volgenae instanties: 
- CITES-inspectiedienst, vertegenwoordigd door en 
- Natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos, met name 

- teaen van ae tokate Politie 
- leden van de lokale Politie 
-leden van de lokale politie 
Tiirf Pn<: rfp rnntmfp u1Prrl in , geen specimen aangetroffen. In de 

Nerden volgende specimen aangetroffen: 
-Twee grijze roodstaart papegaaien (Psittacus erithacus - CITES Bijlage Al} zonder geldig certificaat; 
-Eén rosé kaketoe {Eolophus roseicapilla - CITES Bijlage Bil} zonder bewijs van legale herkomst; 
-Twee blauwgele ara's (ara ararauno - CITES Bijlage BIi) zonder bewijs van legale herkomst; 
- Twee Amerikaanse zeearenden (Haliaeetus leucocephalus - C/TES Bijlage All) met de nodige 
documenten. 

Zowel 1ls ,yaren niet aanwezig tijdens deze controle, maar via telefonisch contact deelde 
mee dat hij veel meer specimen in zijn bezit heeft, maar deze verdeeld zitten op 

diverse locaties, in zowel België als Nederland. Tevens deelt hij mee, dat ondanks alle documenten op 
de naam van staan, hij eigenaar is en verantwoordelijk is voor de specimen en alle 
communicatie van het onderzoek via hem mag verlopen. 

Op 7 december 2017 ontvangt de CITES-inspectie van de lokale politie bijkomende informatie 
omtrent de verloren rode wouwen: 
'Tijdens de zomervakantie werden er bij ons 2 rode wouwen binnenaebracht : de eerste op 31/7 en de 
tweede op 14/8/2017. Ringnummers: 
Eigenaar: 
Terug naar eigenaar op 4/9/2017.' 
Op 8 januari 2018 ontvangt de CITES-inspectie per mail van een inventaris inzake 
hun vogels (aantal+ plaats waar ze gevestigd ziften). Op de lijst staan volgende locaties vermeld : 
1. 
2. 
3. 
4. 
Na onderzoek blijkt dat het gaat om volgende locaties: 
1. (voormalige werkplaats van de 

2. 
3. 

1· , 
1oormalige eigenaar 

te (voormalige woonplaats van 
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4. 

Op 19 januari 2018 wordt de CITES-inspectiedienst gecontacteerd door de heer ,an de 
politiezone met de mededelina dat er op 18 januari 2018 een huiszoeking heeft 
plaatsgevonden op de in het kader van gestolen goederen. Tijdens de 
controle werd de aanwezigheid van diverse roofvogels vastgesteld door de politie. 

Op 22 januari 2018 vraagt de inspectiedienst per mail aan om een kopie te 
versturen van alle C/TES-certificoten voor de CITES bijlage A-soorten en alle overdrachtsdocumenten 
(bewijs van legale herkomst) voor al de C/TES bijlage B-soorten (zie bijlage 3}. Op deze vraag werd 
niet gereageerd door Van ianuari 2n1R tnt en met augustus 2018 verzocht de 
C/TES-inspectie, zowel per mail als telefonisch, om alle documenten die de legaliteit 
van zijn vogels kunnen aantonen (reaister van binnenkomst en vertrek, CITES-certificaten, 
overdrachtsdocumenten, facturen, ... ). beloofde meermaals om deze documenten op 
te sturen, maar stuurde enkel een register van binnenkomst en vertrek op 2 en 15 mei 2018. Na 

analyse blijken beide reg isters incompleet en incorrect te zijn. 

Op 12 februari 2018 ontvangt het CITES-beheersorgoan van 
fe mededeling dal zijn collectie specimen bij reeds heeft 

opgehaald, uitgezonderd één Amerikaanse zeearend. 

Op 12 juli 2018 ontvangt het C/TES-beheersorgaan een schrijven van advocaat 'advocaat 
van met de mededeling dat zijn cliënt tijdelijk roofvoaels laat onderbrengen door 

op zijn adres aan de Tevens meldt hij in dit 
schrijven dat twee jongen zijn geboren (1 Stellers zeearend en 1 jonge vale gier). In het schrijven 
wordt gevraagd aan de CITES-dienst om preventief een staalafname te nemen van de jongen en hun 
ouders om de legale herkomst te verzekeren. 

'Cliënt laat mij weten dat er een terbeschikkingstellingsovereenkomst werd opgesteld met 
waarbij door laatstgenoemde bevestigd werd dat de tijdelijk ondergebrachte vogels 

administratief geheel in orde zijn' 

Op 26 juli 2018 antwoordt het CITES-beheersargaan op het schrijven van het advocatenbureau van 
meester en vraagt hierover extra informatie. 

Op 21 augustus 2018 ontvangt het CITES-beheersorgaan een schrijven van advocaat Er 
wordt niet dieper ingegaan op de gestelde vragen van het C/TES-beheersorgaan. Hij deelt enkel het 
volgende mee: 'Client laat mij weten dat er een terbeschikkingstellingsovereenkomst werd opgesteld 
me. Naarbij door laatstgenoemde bevestigd werd dat de tijdelijk ondergebrachte 
vogels administratief geheel in orde zijn. ' 

Op 28 september 2018 stelt het CITES-beheersorgaan de inspectiedienst CITES op de hoogte van 
volgende gebeuren: 

contacteert het CITES-beheersorgaan met de melding dat hij de twee certificaten 
voor volgende specimen is verloren : 
- Milvus milvus (Rode wouw): gesloten ring: certificaatnummer: 



Hof van beroep Gent - tiende ka mer - p.15 

- Milvus milvus (Rode wouw): gesloten ring: Duits certificaatnummer: 

vraagt of hij nieuwe certificaten kan verkriiaen en vraagt deze aan via de database 

van het CITES-beheersorgaan. Even later licht 1et CITES-beheersorgaan in dat hij de 

documenten teruggevonden heeft. 

Opmerking 1: de Milvus milvus met ringnumme, is opgenomen in het arrest van 

... namelijk valselijk een Citescertificaat met nummer '.e hebben latèn opstellen voor 

een Rode Wouw met ringnummer geboren op 12.05.2004 op basis van een 

valse kweekverklaring, met de bedrieglijke bedoelîng een vrijstelling te bekomen van de 
verbodsbepalingen inzake de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97 genoemde 

handelsactiviteiten voor in gevangenschap gekweekte specimens, terwijl de vogel in kwestie in 

werkelijkheid niet in gevangenschap gekweekt was (K V, OK 6, st. 335) ... 

Opmerking 2: de twee bovenvermelde Rode wouwen zijn neraens terua te vinden op de documenten 

die de inspectiedienst in het voorjaar heeft ontvangen van (niet in de inventarissen, 
niet in het register van binnenkomst en niet in het register van vertrek). 
Tevens werden in het vooronderzoek, uitgevoerd in augustus en september 2018 door de 

inspectiedienst C/TES, verschillende onregelmatigheden vastgesteld in de verstuurde documenten 

door (analyse van register binnenkomst en vertrek) : 

- 26 opmerkingen over verkeerde verwijzingen, verkeerde datum, etc; 
- 57 specimen dit "leeft binnengebracht (gekocht of geboren), maar geen aanwijzing 

waar deze momenteel ziin. niet OJJ inventaris huidig bezit en niet op register van vertrek; 

- 39 specimen waarvan . aangeeft op het lijst van vert rek, maar waar geen informatie 

is hoe deze specimen in nun bezit zij n gekomen (niet op register van binnenkomst). 

De CITES-inspectiedienst stelt uit documentenanalyse vast dat een grote collect ie 
roofvogels heeft, alsook over een groot netwerk van zowel binnenlandse als buitenlandse 
aankopers/verkopers, waarvan enkele reeds gekend zijn bij de CITES-dienst. 

Er werd beslist om op 6 november 2018 een simultane inspectiecontrole uit te voeren op alle locaties 

waarvan werd vermoed dat vogels van mnwezig kunnen zijn. 

5. De verbalisanten deden volgende vaststellingen : 

Locatie 

Omstreeks 7u30 arriveer ik, Inspecteur CITES van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en drager van de legitimatiekaart, 

samen met: 
Attaché CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Veiliaheid van de 

Voedselketen en Leefmilieu, Hoofdinsoecteur ?n insoecteur 
de lokale politie zone ')p het terrein van 

van 

gelegen te 
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- Twee leden van staat op het moment van 
onze aankomst in zun garage_ Op verzoek van ons nadert hij de poort gelegen aan de straatkant, die 
op dat moment gesloten is. Ik leg hem de reden van ons bezoek uit, alsook toon ik hem de 
visitatiemachtiging die ons toelaat om, binnen de perken van onze wettelijke bevoegdheid, 
opsporingen en huiszoekingen te verrichten in alle woonvertrekken en bijhorende stallingen, 
gebouwen, volières en lokalen van gaat akkoord en opent zijn 
toegangspoort. Tevens geeft hij ons ook een schriftelijke overeenkomst die hij gesloten heeft met dhr. 

betreffende het gebruik van de kooien. 
Allereerst wordt er door mezelf een wandeling gemaakt op het terrein van )m een 
overzicht te kriiaen van alle aanwezige specimen. De leden van de politie blijven bij , 

verklaart dat buiten de flamingo's alle aanwezige specimen eigendom zijn van 
en hijzelf zich niet bezig houdt met de specimen. Hij verhuurt enkel zijn 

infrastructuur. Ik deel aan nee dat ik eerst alle kooien zal inventariseren om 
vervolgens het huis te inspecteren op de aanwezigheid van CJTES-specimen. 
Omstreeks 7u45 wordt samen met de leden van het een inventaris 
opgemaakt van alle aanwezige specimen: 
- uitvangen specimen; 
- opschrijven identificatie (ring, chip of tattoo), indien aanwezig; 
- pluimstaal nemen. 

Omstreeks 08u40 deelt mee dat hij nog weg moet, dus er wordt beslist te pauzeren 
met de inventaris van de buitenvogels om het huis te inspecteren. Ikzelf ga met ?n 
de twee leden van de lokale politie in huis. Er worden geen levende dieren aangetroffen, slechts 
enkele opc,ezette soecimen. In de kelder bevinden zich grote vriesmachines, met kuikens, bevroren vis. 
etc. verklaart dat dit voer is voor de voqels. In de garage wordt een wagen 
met Spaanse nummerplaat opgemerkt. verklaart dat dit gaat om de wagen van een 
Spaanse vriend die momenteel in Duitsland zit. Hij kan geen verdere informatie geven. 

Omstreeks 9u10 is de controle binnenshuis afçielooen en wordt de inventarisering van de buitenvogels 
verder gezet. Omstreeks 10u20 vertrekken I en . Enkele minuten later, 
omstreeks 10u30 arriveert ?P de locatie. Hij biedt geen weerstand en de leden van 

·onden de inventarisering af omstreeks 11u15. 
Volgende inventaris werd opgemaakt: 
Naam Wetenschappelijk naam CITES Bijlage Aantal 

Steller zeearend Haliaeetus pelagicus All 3 
Amerikaanse zeearend Haliaeetus leiwocephalus All 3 
Japanse kraanvogel Grus japonensis Al 2 
Rode wouw Milvus milvus All 2 
Afrikaanse visarend Haliaeetus vocifer All 2 
Vale gier Gypsfulvus All 2 
Dwergarend Hieraaetus pennatus All 1 
Siberische oehoe Bubo bubo sibirecus All 3 
Ruppelgier Gyps rueppellii BIJ 2 
Sneeuwgier Gyps himalayensis Bil 2 
Me/kuil Bubo lacteus Bil 2 
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Canadese/ Amerikaans Bubo virginianus BIi 4 
oehoe 

Witruggier Gyps africanus BIi 1 
Grijze arendbuizerd Geranoaetus melanoleucus BIi 2 
Secretarisvogel Afrikaanse Sagittarius serpentarius BIi 2 
havikarend Aquila spilogaster BIi 1 
Kuifcaracara Caracara Plancus BIi 1 
Briluil Pulsatrix perspicillata BIi 2 
Roodpootbosuil Strix perspicillata BIi 3 
Totaal aantal specimen 42 

Na het opmaken van de inventaris wordt alles overlopen met en wordt een 
inbeslagname ter plaatse opgemaakt. 

Locatie 

Volgende inventaris werd opgemaakt: 

Naam Wetenschappelijk naam CITES Bijlage Aantal 
Oeraluil Strix uralensis All 1 
Rode wouw Milvus Milvus All 1 
Grijze wouw Elanus caeruleus All 1 
Sperweruil (dood) Surnia ulula All 2 
Briluil Pulsatrix perspicillata Bil 3 
Bergcaracara Phalcoboenus megalopterus BIi 2 
Afrikaanse oehoe Bubo africanus BIi 7 
Zingende havik Melierax poliopterus BIi 1 
Afrikaanse boomvalk Falco cuvierii BI/ 2 
Groenvleugelara Ara chloropterus BIi 1 
Totaal aantal specimen 21 

Locatie 

woning van 

Er wordt medewerkina aevraaad bij het uitvangen van de specimen, maar deze wordt geweigerd 

door zowel als door Volgende inventaris werd 
opgemaakt: 
Naam 

Grijze 

roodstaartpapegaai 
Blauwgele ara 

Totaal aantal specimen 

Wetenschappelijk naam 

Psittacus erithacus 

Ara ararauna 

Uit later onderzoek blijkt dat deze specimen eigendom zijn van 

CITES Bijlage 

Al 

BIi 

Aantal 

2 

2 
4 

m niet van 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - - p. 18 

Locatit 

voormalige woning van 

De controle wordt afgebroken omwille van het feit dat er geen specimen aanwezig zijn. 

Locatie 

woning van 

Volgende inventaris wordt opgemaakt: 

Naam 

Grijze 
roodstaartpapegaai 
(dood) 
Sneeuwuil 
Groenvleugel ara 
Briluil 
Witwangtoerako (dood) 

Roodschouder ara 
Totaal aantal specimen 

Wetenschappelijk naam 

Psittacus erithacus 

Nyciea scandiacus 
Ara chloropterus 
Pulsatrix perspicillata 
Tauraco leucotis 

Ara nobilis 

CITES Bijlage 

Al 

All 
BIi 
BIi 
BIi 

BIi 

Aantal 

1 

2 
2 

1 
2 

2 
10 

6. Op 6 februari 2019 werd de beklaagde omstandig ondervraagd en verhoord (st.94-129). 

De beklaaade had toen geen eigen account op de CITES-databank. Alle vogels stonden op naam van 
_ maar hij verklaarde wel eigenaar te zijn en verantwoorde/ijk te zijn voor alle CITES

specimen die op de naam van zijn vader staan. 
Hij beschouwde zichzelf als hobbyhouder en zag zichzelf niet als kweker. 
Hij gaf wel aan dat hij vogels verkoopt. Hij verklaarde 15 tot 20 jongen per jaar te kweken. Een 
schatting van het totaal aantal vogels kon hij niet geven. 

Volgens de beklaagde had zijn collectie een waarde van 100.000 euro. Hij schatte dat hij ongeveer 
reeds 110.000 euro, met financiële hulp van zijn vader, heeft geïnvesteerd in zijn vogels. 
Maandelijks spendeert hij 800 euro aan het onderhouden van zijn vogels. Dat betaalt hij met het geld 
dat hij verdient als bouwaannemer en de financiële steun (30.000 tot 40.000 euro) van zijn vader. 

De beklaagde verklaarde dat hij de verloren vogel in niet heeft opgehaald wegens 
discussie met een agent uit {'Omdat een politieagent uit 71e opbelde om te zeggen dat 
ik er om mocht gaan in Maar ik kon er niet op tijd zijn en hij ging de vogel dan voeren naar 

Hij begon zich dan te moeien met mijn vogels en C/TES. Ik moest met mijn map komen 
naar hem waarna het telefoongesprek escaleerde en ik besloten heb dat ik niks meer te maken wilde 
hebben met de vogel en hem liet zitten daar in Ik was ook al gefrustreerd met mijn 
problemen uit Nederland en had geen nood aan deze extra problemen.') 
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Voor bepaalde A-specimen vroeg 
(Milvus milvus). 

· p.19 

1ooit certificaten aan zo ook voor de rode wouwen 

was in het verleden eigenaar van een dierenpark in Nederland "Ik 
had in Nederland een eigen dierenpark maar moest door juridische problemen alle vogets weghalen." 
Hij verklaarde dat zijn vogels op diverse plekken zaten wegens plaatsgebrek. Voor het gebruik van de 
infrastructuur van , betaalde hij hem cash 250 euro per maand. Maar hij verzorgde 
zelf zijn vogels. 

4.1 De telastlegging C heeft betrekking op de niet-registratie in het register van binnenkomst 
van vogels die voorkwamen in het register van vertrek en omgekeerd, of de niet-registratie 
van vogels in die registers. 

De beklaagde stelt dat hij niet met overwegend commerciële doeleinden handelde. Hij voert 
aan dat hij een hobbyhouder is, die af en toe een vogel aankoopt of verkoopt, wat van hem 
echter geen overwegend met commerciële doeleinden handelend persoon maakt. 

4.2 Anders dan de beklaagde stelt, is er voor hem wel sprake van het kweken, houden, 
afstaan, ruilen; te koop aanbieden, verkopen, kopen of gebruiken van de vermelde 
diersoorten met overwegend commerciële doeleinden. 

Zoals de eerste rechter, stelt het hof vast dat de beklaagde reeds jaren zeer veel vogels 
koopt en verkoopt. Dit slaat op grote bedragen, zoals uit zijn eigen verklaring volgt. 
Bovendien verklaarde hij dat hij zich in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) niet 
enkel als bouwaannemer maar ook als vogelhouder inschreef, wat het professioneel en 
commercieel karakter van die activiteit bevestigt. Ook de grootschaligheid van zijn 
activiteiten en investeringen, met onder meer ook de aankoop van n Nederland, en 
de omvang van de verkoop en het gebruik van gelden van zijn aannemersbedrijvigheid voor 
zijn vogelkweekactiviteiten, tonen het overwegend commercieel doeleinde van zijn 
handelen aan. De aard, omvang en frequentie van de activiteit van de beklaagde, maakt dat 
de controle ervan door middel van de registraties in de vermelde regist ers noodzakelijk is. 

Het misdrijf van de telastlegging C vereist enkel (algemeen) opzet als moreel element, 
waarvoor wetens en willens handelen volstaat. Een bedrieglijk opzet moet niet bewezen zijn. 
Dat de beklaagde zonder bedrieglijk opzet zou gehandeld hebben, heeft dan ook geen 
relevantie voor de beoordeling van zijn schuld. De beklaagde kan zich ook niet beroepen op 
vergetelheid of nalatigheid. Hij wist en behoorde te weten dat hij deze registratieplicht 
moest vervullen en bleef in gebreke. Rechtvaard iging of schuldontheffing wordt door de 
beklaagde niet aangevoerd of en igszins aannemelijk gemaakt. 

De telastlegging Cis voor het hof bewezen gebleven. 

5.1 De beklaagde pleegde de feiten van de telastleggingen Al, A2, B1 tot en met B4, C en D 
met een zelfde misdadig opzet, zodat het hof overeenkomstig artikel 65, eerste lid, 
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Strafwetboek voor ze samen alleen de zwaarste straf uitspreekt. Artikel 16.6.1, § 1, eerste 
lid, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid bepaalt een gevangenisstraf van een maand 
tot twee jaar en een geldboete van 100 euro tot 250.000 euro, of een van deze straffen 
alleen. 

De wereldwijde handel in wilde planten- en diersoorten is een belangrijke en lucratieve 
activite it die geschat wordt op meerdere miljarden euro per jaar. Als deze handel niet 
gecontroleerd of gereglementeerd wordt, kan die een bedreiging vormen voor het 
voortbestaan van deze soorten in de natuur. Daarom hebben de Verenigde Naties in 1975 
het CITES-verdrag ingevoerd. 

Het verhandelen of het bezit zonder de vereiste documenten of registraties bemoeilijkt of 
verhindert de controle en vormt uiteindelijk mee een bedreiging voor de biodiversiteit. De 
beklaagde heeft de controle op het handelsverkeer en de traceerbaarheid van de vogels 
ernstig bemoeilijkt. 

Terecht merkt de eerste rechter op dat de controle essentieel is. De beklaagde was in het 
bezit van vogels met gefraudeerde ringen en kon van verschillende dieren de herkomst en 
bestemming niet bewijzen. De beklaagde is zich bewust van de grote commerciële waarde 
van de dieren in zijn bezit. Hij pleegde de misdrijven in professioneel verband en met een 
economisch oogmerk. Al te snel, doet de beklaagde de inbreuken die hij beging en erkende 
af als louter administratieve slordigheden en nalatigheden. 

De op te leggen straf moet doeltreffend, evenredig en voldoende afschrikkend zijn. De straf 
moet voldoende hoog zij n om de beklaagde te ontmoedigen zich opnieuw aan dergelijke 
feiten te bezondigen. De straf moet ook een voldoende maatschappelijke vergelding 
uitmaken. De hierna bepaalde gevangenisstraf is hiervoor passend en noodzakel ijk. 

De bewezen feiten veroorzaakten ook een maatschappelijke kost, zodat de hierna bepaalde 
geldboete passend en noodzakelijk is. Het feit dat de beklaagde het merendeel van zijn 
vogels wel correct zou hebben geregistreerd, wordt tegengesproken door de 
dossiergegevens en brengt het hof niet tot een lagere straf. Dit geldt ook voor het feit dat 
het verlies van zijn vogels voor hem al een zware straf zou zijn en dat hij omwille van de 
financiële tegenslag bij de aankoop van in Nederland geen grote geldboete zou 
kunnen betalen. 

Opschorting van de uitspraak van de veroordeling is een niet-adequate reactie, die de 
beklaagde onvoldoende afschrikt. De opgelegde gevangenisstraf en geldboete zal de 
beklaagde niet op onevenredige wijze sociaal declasseren of zijn sociale reclassering 
bemoeilijken. De beklaagde verklaarde zelfstandige in de bouwsector te zijn. Het hof gaat 
niet in op de vraag van de beklaagde. 
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Het hof houdt in het voordeel van de beklaagde wel rekening met zijn eerder gunstig 
strafregister. De beklaagde is bovendien nog niet veroordeeld geweest tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek en het hof kan geen 
straf opleggen van meer dan vijf jaar gevangenisstraf. Het hof verwacht dat een uitstel van 
de tenuitvoerlegging de beklaagde bijkomend tot normnaleving zal aanzetten. Het hof gelast 
binnen de hierna bepaalde proeftermijn gewoon uitstel van de tenuitvoerlegging voor de 
gevangenisstraf en de helft van de geldboete. 

De beklaagde pleegde de bewezen feiten na 31 december 2016, zodat het hof de geldboete 
verhoogt met 70 deciemen. De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf, spoort de 
beklaagde in voldoende mate aan tot betaling van de geldboete. 

5.2 Op grond van artikel 6, § 4, Cites-wet beveelt het hof de verbeurdverklaring van alle 
wegens de nu bewezen verklaarde inbreuken op deze wet in beslag genomen vogels (dood 
of levend), voor zover deze nog niet werden teruggezonden, vernietigd of vrijgegeven . Dit is 
een verbeurdverklaring die verplicht is bij veroordeling. Deze bepaling stelt immers: "In 
geval van veroordeling spreekt de rechtbank de verbeurdverklaring uit van de specimens die 
niet werden teruggezonden of vernietigd( ... }". Het hof heeft dan ook geen mogelijkheid om 
in te gaan op de vraag van de beklaagde om niet de verbeurdverklaring uit te spreken van 
zeventien vogels waarvan hij de legale oorsprong volgens hem zou kunnen aantonen. 

Het hof veroordeelt de beklaagde zoals ook wettelijk verplicht tot de kosten van de 
terugzend ingen die niet door de staat van uitvoer werden betaald, tot de kosten van 
expertises, van het vervoer naar de bewaarcentra, van het slachten, van het vernietigen en 
van de bewaring tot aan de datum van het arrest, met betrekking tot de vogels waarvoor hij 
veroordeeld werd. 

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

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf is de beklaagde gehouden 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. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk 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 kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 
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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 aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

7. De eerste rechter hield terecht de burgerlijke belangen 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: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren het ingevolge het vonnis van 22 juni 2021 vaststaat dat de beklaagde 
schuldig is aan de telastleggingen Al, A2, B1 tot en met 84 en D. 

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: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen Al, A2, 81 tot 
en met B4, C en D samen tot een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 
4.000 euro, met 70 deciemen verhoogd tot 32.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 
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gelast voor de beklaagde ll'oor een termijn van drie jaar gewoon uitstel van 

de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf van zes maanden en de helft van de 

opgelegde geldboete van 4.000 euro; 

beveelt lastens de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring van alle 

wegens de bewezen misdrijven in beslag genomen vogels (dood of levend); 

veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de terugzendingen die niet 

door de staat van uitvoer werden betaald, tot de kosten van expertises, van het vervoer naar 

de bewaarcentra, van het slachten, van het vernietigen en van de bewaring tot aan de 
datum van het arrest, met betrekking tot de vogels waarvoor hij veroordeeld werd; 

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 ju ridische tweedelijnsbijsta nd; 

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

voor het openbaar ministerie begroot op 30,04 euro in eerste aanleg en 151,32 euro in 

beroep. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl. : 

Dagv. bekl. : 

+ 10 % : 

Totaal : 

€ 30,04 

€ 69,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 27,56 

€ 137,56 
€ 13,76 

€ 151,32 

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

en plaatsvervangend magistraat en in openbare 
rechtszitting van 18 november 2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 
in aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijs'i.ëa i,d van griffier 




