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2022/PGG/684 - 2022/VJll/335 

Not.nr. IE.63.H2.160051/21 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en mede inzake 

1. nr. (ON 

met maatschappelijke zete l te 

- vrijwillig tussenkomende partij -

2. nr. (ON 

met maatschappelijke zetel te 

- vrijwillig tussenkomende partij -

tegen 

1. nr. (RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

2. nr. (RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

3. nr . . (RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

4. nr. RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

5. nr. (RRN 

geboren te 
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wonende te 

- beklaagde -

6. nr. (RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

7. nr. :RRN 
geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

8 . nr (RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

9. nr. RRN 
geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

10. nr. [RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

11. nr (RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

12. nr. RRN 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -
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13. nr. 

14. nr, 

verdacht van: 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

p . 4 

RRN 

(RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek voor de volgende strafbare 
feiten: 

"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, 

namelijk door het rijden met een motorfiets in het openbaar bos 
ter hoogte van de op- en 

afrit van de 

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. 

op 19 maart 2021 

door 

Tevens te horen veroordelen tot bijzondere verbeurdverklaring bij toepassing van artikel 42, 
1 ° van het Strafwetboek van volgende goederen, zijnde 

• de motorfiets met nummerplaat en chassisnummer 
de motorfiets met nummerplaat en 

chassisnummer de motorfiets met nummerplaat 
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en chassisnummer de motorfiets met 
nummerplaat chassisnummer onbekend, allen in beslag genomen en 

• 
ondergebracht bij garage 
de motorfiets met nummerplaat en chassisnummer 

de motorfiets met nummerplaat en 
chassisnummer de motorfiets -net nummerplaat 

en chassisnummer de motorfiets met 
nummerplaat en chassisnummer ?n de motorfiets 

met nummerplaat en chassisnummer 
allen in beslag genomen en ondergebracht bij garage / 

take/dienst 
• de motorfiets met nummerplaat 

nummerplaat en de motorfiets 
nog niet in beslag genomen; 

de motorfiets 
met nummerplaat 

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

* * * * 

met 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, kamer K.17, besliste 
bij vonnis van 14 februari 2022 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

Ten aanzien van de eerste beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde 
bewezen. 

niet 

Spreekt de beklaagde vrij voor de feiten van de tenlastelegging. 

Legt de kosten ten laste van de Belgische Staat. 

Ten aanzien van de tweede beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde 

Spreekt de beklaagde 1rij voor de feiten van de tenlastelegging. 

Legt de kosten ten laste van de Belgische Staat. 

Ten aanzien van de derde beklaagde 

riiet bewezen. 
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Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde bewezen. 
Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot een 
geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 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 15 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 
52,42 euro . 

tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

Veroordeelt ~at betaling van een bedrag van 22,00 euro als bijdrage voor het 
Begrot ingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand. 

Ten aanzien van de vierde beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde bewezen. 

Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot 
een geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 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 15 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 f onds 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. 

Ten aanzien van de VIJFDE beklaagde 

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

Spreekt de beklaagde :1r ij voor de feiten van de tenlastelegging. 
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Legt de kosten ten laste van de Belgische Staat. 

Ten aanzien van de zesde beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde 'Jewezen. 
Veroordeelt 1oor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot 
een geldboete van 800, 00 euro, namelijk 100,00 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 15 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 
straf zaken van 52,42 euro . 

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

Ten aanzien van de zevende beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde bewezen. 

Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot 
een geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 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 15 dagen. 

Veroordeelt ~ot 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. 

Ten aanzien van de achtste beklaagde 
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Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde bewezen. 
Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot 
een geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Zegt voor recht dot de geldboete bij niet betaling binnen de wettelijke termijn zal kunnen 
vervangen worden door een gevangenisstraf van 15 dagen. 

Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 200,00 euro, namelijk 
25,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen, als bijdrage tot f inanciering 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 . 

Ten aanzien van de negende beklaaqdE 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde bewezen. 

Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot een 
geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 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 15 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 . 

Ten aanzien van de tiende beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde °?ewezen. 

Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot een 
geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 
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Zegt voor recht dat de geldboete bij niet betaling binnen de wettelijke termijn zal kunnen 
vervangen worden door een gevangenisstraf van 15 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 ~ot betaling van een bedrag van 22,00 euro als bijdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand . 

Ten aanzien van de elfde beklaagde 

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

Spreekt de beklaagde vrij voor de feiten van de tenlastelegging. 

legt de kosten ten laste van de Belgische Staat. 

Ten aanzien van de twaalfde beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde bewezen. 
Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot een 
geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 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 15 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 
52,42 euro . 

tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in strafzaken van 

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

Ten aanzien van de dertiende beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde 
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bewezen. 

Veroordeelt voor de bewezen verklaarde feiten van de 
tenlastelegging tot een geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 euro verhoogd met 70 
opdeciemen. 

Zegt voor recht dat de geldboete bij niet betaling binnen de wet telijke termijn zal kunnen 
vervangen worden door een gevangenisstraf van 15 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 ~ot 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. 

Ten aanzien van de veertiende beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging voor de beklaagde bewezen. 

Veroordeelt 1oor de bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging tot 
een geldboete van 800,00 euro, namelijk 100,00 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 15 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 . 

gerechtskosten 

Veroordeelt 
Veroordeelt 
Veroordeelt 

tot betaling van de gerechtskosten 29,60 euro. 
tot betaling van de gerechtskosten 30,32 euro. 
tot betaling van de gerechtskosten 32,65 euro. 
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Veroordeelt 
Veroordeelt 
Veroordeelt 
Veroordeelt 
Veroordeelt 
Veroordeelt 
Veroordeelt 

rot betaling van de gerechtskosten 29,60 euro. 
~ot betaling van de gerechtskosten 30,76 euro. 

tot betaling van de gerechtskosten 29,60 euro. 
tot betaling van de gerechtskosten 29,60 euro. 

tot betaling van de gerechtskosten 44,41 euro. 
tot betaling van de gerechtskosten 44,41 euro. 

tot betaling van de gerechtskosten 30,29 euro. 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Zegt voor recht dat de wettelijke voorwaarden voor de bijzondere verbeurdverklaring van de 
motorfietsen zoals gevorderd door het openbaar ministerie in de dagvaarding niet vervuld 
zijn. 

Verklaart de vordering tot bijzondere verbeurdverklaring van de motorfietsen zoals vermeld 
in de dagvaarding ongegrond. 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de motorfiets met 
nummerplaat en chassisnummer aan 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruqqave van de motorfiets met 
nummerplaat en chassisnummer aan 

Verklaart de vordering van de vrijwillig tussenkomende partij 
volgt gegrond. 

ontvankelijk en als 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de motorfiets met 
nummerplaat en chassisnummer aan 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de motorfiets met 
nummerplaat - chassisnummer onbekend aan 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de motorfiets 11et 
nummerplaat en chassisnummer aan 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de motorfiets met 
nummerplaat en chassisnummer aan 
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Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de motorfiets met 
nummerplaat en chassisnummer aan 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
gegrond. 

ontvankelijk en als volgt 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de motorfiets met 
nummerplaat en chassisnummer aan 

Verklaart de vordering van de vrijwillig tussenkomende partij 
als volgt gegrond. 

ontvankelijk en 

Beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave van de motorfiets met 
nummerplaat en chassisnummer aan 

Overtuigingsstukken 

- GPS 
aan 

(stuk 12): beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave 

- GPS (stuk 12): beveelt de opheffing van het beslag en stelt het 
voorwerp ter beschikking van de procureur des Konings om te handelen als naar recht; 

- Micro 5D Kaart (stuk 12): beveelt de opheffing van het beslag en stelt het voorwerp ter 
beschikking van de procureur des Konings om te handelen als naar recht. 

Houdt de burgerlijke belangen overeenkomstig artikel 4 alinea 2 van de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan . " 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
8 maart 2022 door het openbaar ministerie tegen alle beklaagden; 
15 maart 2022 door de beklaagden en 

1.3 Verzoekschriften overeenkomstig artikel 204 Wetboek van Strafvordering werden 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Kortrijk, namelijk: 

op 8 maart 2022 door het openbaar ministerie. 
op 15 maart 2022 door de raadsman van de beklaagden en 
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1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 9 september 2022 in het Nederlands: 

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

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

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 

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

advocaat met kantoor te 

- de beklaagde 
voor meester 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
beiden advocaat met kantoor te 

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

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

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor t e 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 

- de beklaagde 
voor meester 

- de beklaagde 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
beiden advocaat met kantoor te 

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

advocaat met kantoor t e 
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- de beklaagde 
door meester 

- de beklaagde 

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

advocaat met kantoor te 

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

- de vrijwillig tussenkomende partij in haar middelen vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 

- de vrijwillig tussenkomende partij in haar middelen vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 

2.1 De verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 14 februari 2022 werden tijdig 
en regelmatig naar de vorm gedaan. De grievenformulieren werden eveneens tijdig 
ingediend. 

2.2 Het openbaar ministerie bepaalde nauwkeurig de schuld als grief. Het openbaar 
ministerie omschreef in het grievenformulier deze grief omstandig en vermeldde daarbij dat 
de eerste rechter de telastlegging ten onrechte als een onopzettelijk misdrijf omschreef. De 
grief is ook gericht tegen de afwijzing van de gevorderde verbeurdverklaringen, evenals 
tegen de vrijspraak van de beklaagden en 

De advocaat van de beklaagde bepaalde nauwkeurig de schuld en de straf als 
grieven. Hetzelfde gebeurde voor de beklaagde 

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

3. Natuurinspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelden op 19 maart 
2021 om 10:05 uur in de vast dat, aan het rondpunt met de 

ter hoogte van de ~en grote groep van 
meer dan tien motorrijders rondreed. Een deel van deze motorrijders reden op de 
verhoogde grasberm van de oprit van de autosnelweg en een deel bevond zich nog net 
in het bos. Alle motorrijders reden met onbepaalde tussenafstanden achter elkaar op een 
spoor. Wanneer de natuurinspecteurs tot aan de ingang van het bos reden, zagen zij voor 
hen nog net de laatste motorrijder uit het bos komen en de grasberm oprijden. Alle 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - - p. 15 

motorrijders verdwenen via de berm van de 
2). 

3utosnelweg in de richting van ,stuk 

De natuurinspecteurs omschreven de als een bosgebied van het ANB, dat 
grotendeels is gelegen in gewestplanbestemming ruimtelijk kwetsbaar gebied. In het bos is 
een recreatiesite gelegen voor zachte recreatie, zoals boogschieten en tennis. Het bos is 
opengesteld voor wandelaars en is speelzone voor jongeren. Georganiseerde 
mountainbiketochten door het bos zijn enkel toegelaten op aanvraag. Tochten met 
gemotoriseerde voertuigen door het bos zijn steeds verboden conform artikel 12 Decreet 
Natuurbehoud (stuk 2). 

De natuurinspecteurs noteerden verder dat de ingang van het bos halverwege de zijde langs 
is gelegen en gemarkeerd wordt door een groot infobord van enkele 

vierkante meters groot. Bij dat bord is een bareel die de doorgang van gemotoriseerd 
verkeer moet tegen gaan. Aan deze ingang staat ook een paaltje met de officiële borden met 
vermeld ing van de toegelaten recreatie (stuk 2}. Op het einde van het doodlopende stuk van 

is een tweede doorgang in het bos. Deze is ook gemarkeerd met een houten 
bareel en paaltjes om verkeer te hinderen en ook hier staat een paal met bordjes waarop de 
toegelaten recreatie is vermeld. Langs deze doorgang reden de motoren uit het bos (stuk 2). 

Op de parking bij het bos stond een grote bestelwagen met belettering die verband 
hield met motorsport (merken en reclame). Aan het bospad waar de natuurinspecteurs de 
motoren zagen uitrijden, zagen ze twee personen staan, geïdentificeerd als 

waarvan een persoon een :amera hanteerde. Bij het 
naderen met het voertuig, zagen de natuurinspecteurs deze personen in interactie met de 
motorrijders. De natuurinspecteurs namen deze camera in bewaring voor het 
beeldmateriaal. 5aven te kennen dat zij instaan voor 
de logistieke ondersteuning van een groep motorrijders die 's ochtends in 
vertrokken. 

In samenspraak met de natuurinspecteurs nam met zijn gsm 
t elefonisch contact met zonder gewag te maken van de tussenkomst van het 
ANB. Er werd afgesproken op een adres te De 
natuurinspecteurs hoorden en zagen op die plaats om 11.59 uur een grote groep 
motorrijders achter elkaar rijden op de Ze 
telden elf motorrijders die echter wegreden. Twee motorrijders konden door de lokale 
politie staande worden gehouden, namelijk en (stuk 3) . 

Naderhand werden op twee locaties nog vijf motorrijders geïntercepteerd, namelijk 

In de omgeving werden door een ploeg van het ANB nog minstens drie motorrijders 
gesommeerd om zich aan de kant te zetten voor controle. Deze bestuurders zijn echter 
weggereden zonder verdere identificatie (stuk 3verso). 
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De natuurinspecteurs zagen op de :amera twee filmpjes die tonen hoe verschillende 
motoren door het bos reden. iet weten dat deze filmpjes door hem werden 
opgenomen net voordat de natuurinspecteurs aankwamen bij het bos te De SD
kaart van de camera werd in beslag genomen. 

en keerden omstreeks 14:45 uur terug naar de locatie en 
het bleek dat zij de bestuurders waren van de motoren die er eerst stonden, maar nadien 
verdwenen waren. Zij waren niet meer gekleed in motorkledij maar droegen burgerkledij 
(stuk 4). Zij keerden terug omdat zij waren gecontacteerd door de politie, met de melding 
dat als zij zich niet aanboden er zou moeten worden overgegaan tot huiszoeking op het 
bedrijf van in het kader van de procedure bij heterdaad (stuk 41). 

Verschillende motorfietsen werden in beslag genomen, namelijk 
naam van op naam van 

op naam van 

·ngeschreven op 
)p naam van 

op naam van 
op naam van op naam van 

)p naam van ,rn op naam van 
werden ook twee gps-toestellen op naam van respectief en 
beslag genomen (stuk 4verso). 

Daarnaast 
in 

Uit de uitlezing van de beelden van de :amera bl ijkt heel duidelijk dat met enduro-
motoren in en door het bos werd gereden (stuk 21-34). 

De politie die in bijstand werd geroepen, ging op zoek naar de motorrijders die waren weg 
gereden. ;tonden tegen, deels in een 
groene haag in een inrij. Ze gaven hun identiteitskaarten, maar informatie over de motors 
wilden ze toen niet verstrekken (stuk 41). De motoren waren niet voorzien van 
nummerplaten. Een motor was verborgen in een gracht (stuk 62). Vervolgens vervoegde 

met zijn motorfiets de controle. 

De door de politie aangetroffen motorfietsen waren niet (regelmatig) voorzien van de 
vereiste nummerplaat, waarbij de bestuurders als reden hiervoor opgaven dat bij een val 
een gemonteerde nummerplaat gevaarlijk zou zijn voor sn ijwonden (stuk 44). 

4. Artikel l2novies Decreet Natuurbehoud bepaalt: "In een terrein als vermeld in artikel 
12septies, § 1, eerste en tweede lid, is geen enkele vorm van gemotoriseerd verkeer 
toegelaten, uitgezonderd op de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone 
gemotoriseerd verkeer en in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg." 

Artike l l2septies, § 1, 2°, Decreet Natuurbehoud omschrij ft onder meer een bos als een 
t errein dat toegankelijk is voor voetgangers op de openbare en private wegen. 
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De beklaagden worden elk dus te last gelegd met een motorfiets te hebben gereden in een 
bos, zonder dat zij zich bevonden op een openbare weg ingericht voor het gewone 
motorverkeer en in hoofdzaak bestemd als doorgangsweg. 

Een bos is overeenkomstig artikel 3, § 1, Bosdecreet de grondoppervlakte 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. Een dergelijke 
grondoppervlakte, of perceel, wordt niet bepaald door de indeling als bosgebied in het 
gewestplan, maar door de feitelijke toestand van het perceel volgens de kenmerken 
omschreven in deze bepaling. 

Uit de dossiergegevens volgt dat de natuurinspecteurs vaststelden dat motorrijders reden in 
het vermelde bos. Hun zintuiglijke vaststellingen hebben bijzondere bewijswaarde en de 
vaststellingen gelden tot bewijs van het tegendeel. Dit geldt voor de vaststelling dat het een 
bos betrof en ook voor wat zij vaststelden aan de hand van de uitlezing van de 
camera. 

Met een motorfiets rijden door een bos, buiten de openbare wegen bestemd voor 
gemotoriseerd verkeer, is een handeling die duidelijk wetens en willens geschiedt. Een 
motorrijder stuurt immers bewust zijn motor in en vervolgens verder door het bos, terwijl hij 
merkt en ziet dat hij of zij zich in een bos bevindt. 

De beklaagden konden door de feitelijke toestand van de plaats waar zij reden, zelf 
vaststellen dat zij door een bos reden. Uit de beelden, waarvan zich uittreksels in het dossier 
bevinden, volgt zonder twijfel dat er sprake was van een bos en dit werd door de 
natuurinspecteurs ook zo bevestigd. De beklaagden wisten en behoorden te weten dat zij 
met een motorfiets niet door een bos mochten rijden. Dat beklaagden voorhielden dat zij 
niet wisten dat op die wijze met een motorfiets door een bos rijden verboden was, is niet 
relevant. Wat die beklaagde bekend was, of wat zij beweerden dat hen bekend was, is 
bovendien een gegeven dat niet te controleren is. Daarbij komt dat rijden met een enduro
motor toch een specifieke activiteit is, waarvan het milieubelastend karakter iedereen 
bekend is, zodat zij wel moesten weten dat zo maar door een bos rijden niet toegelaten was. 
Dat verschillende motorrijders de vlucht namen toen het ANB en de politie opdook, is 
hiervoor illustratief, net zoals de omstandigheid dat de nummerplaten van de motorfietsen 
verwijderd werden, wat toch de identificatie bemoeilijkt en dus er op wijst dat de 
beklaagden wisten dat ze zich tijdens hun rit zouden begeven in voor hen verboden 
gebieden. 

Waar de eerste rechter stelde dat de beklaagden niet zomaar met opzet door het bos zijn 
gereden is dit niet enkel feitelijk onjuist, maar wijst dit ook op een foutieve rechtsopvatting 
over het strafrechtelijk begrip opzet. 
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Handelen in strijd met wat een normaal zorgvuldige en vooruitziende persoon, geplaatst in 
dezelfde feitelijke omstandigheden zou hebben gedaan, brengt niet noodzakelijk mee dat er 
sprake is van een louter onachtzaamheids- of onopzettelijk misdrijf, zoals de eerste rechter 
stelde. Het Decreet Natuurbehoud bevat geen aanduiding nopens het moreel element. 
Artikel 16.6.1, § 1, eerste lid, Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid stelt dat elke 
opzettelijke of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid gepleegde schending van de 
door deze titel gehandhaafde milieuvoorschriften, waaronder het Decreet Natuurbehoud 
(zie art. 16.6.1, 16° Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid) strafbaar is met een 
gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en met een geldboete van 100 euro tot 
250.000 euro of met een van die straffen alleen. Opzettelijke of door gebrek aan voorzorg of 
voorzichtigheid gepleegde schendingen worden gelijk bestraft. Aangenomen wordt dat als 
schuldvorm bewust en vrijwillig handelen volstaat. Dat van dit laatste sprake is wordt 
verondersteld bij het plegen van de materiële handeling, die als de uiting van de vrije en 
bewuste wil van de beklaagden moet worden aangezien, wanneer deze het bestaan van een 
schulduitsluitingsgrond, zoals overmacht of onoverkomelijke dwaling, of van een 
rechtvaardigingsgrond, zoals noodtoestand, niet enigszins geloofwaardig maken. Overigens 
kunnen ook onachtzaamheidsmidrijven wetens en willens gepleegd zijn. 

Vooraleer te besluiten dat de beklaagden "niet zomaar met opzet door het bos reden" en dat 
er sprake was van een onopzettelijk misdrijf, overwoog de eerste rechter onder meer, 
overigens terecht, dat de beklaagden die voldoende vertrouwd zijn met het besturen van 
een motorfiets, zich dienden te realiseren dat het rijden met een motorfiets in een bos niet 
toegelaten was en zeker niet door zich de toegang tot het bos te verschaffen via een 
sluipweg waarvan zij moesten weten dat dit niet de normale toegangsweg was, dat het feit 
dat er in het verleden door andere motorrijders gebruik was gemaakt van deze sluipweg 
voor de beklaagden evenmin een vrijgeleide was, dat het volgen van een bestaande route 
hen niet onthief van hun plicht om na t e gaan of er op alle plaatsen van deze route mocht 
worden gereden, dat de beklaagden evenmin kunnen voorhouden dat de geldende 
bepalingen om niet met een motorfiets in een bos te rijden een complex karakter zouden 
vertonen en dat de hoofdingang van het bos is aangeduid met bossen en met 
borden waarop de toegelaten activiteiten zijn afgebeeld. Al deze overwegingen wijzen net 
op het bestaan van opzet. De uiteindelijke beslissing van de eerste rechter dat de feiten een 
onopzettelijk misdrijf uitmaken is met deze overwegingen tegenstrijdig. Het hof doet het 
beroepen vonnis dan ook teniet. De kosten van uitgifte van het nietige vonnis blijven te last 
van de Staat. 

5.1 Het dossier bevat geen gegevens die toelaten te besluiten dat en 
)p 19 maart 2021 met een motorfiets in het bos reden. De omstandigheid dat 

zij instonden voor logistieke steun voor de groep motorrijders die met 
de rit organiseerde, brengt evenmin mee dat zij als mededader van motorrijders die 

door het bos reden kunnen worden beschouwd. De telastlegging slaat op de concrete 
handeling van in en door het bos te rijden en niet op het organiseren en ondersteunen van 
zo'n rit. Het hof ontslaat hen dan ook van rechtsvervolging zonder kosten. 
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5.2 erkende uitdrukkelijk dat hij met zijn motorfiets door het bos reed (stuk 76). 
Hij werd ook herkend als motorrijder die door het bos reed. Hij verklaarde dat hij zich zelf 
herkende op foto 29 (stukken 76-80). Dat hij voorhield dat hij niet wist dat het verboden was 
om door een bos te rijden mist relevantie voor de beoordeling van zijn schuld. De 
telastlegging is voor hem bewezen. 

5.: was bij de groep motorrijders die op 19 maart 2021 te 
werd staande gehouden. Hij reed vooraan in de colonne motorfietsen. Hij 

erkende dat hij door het bos was gereden (stuk 107). Dit gebeurde vo lgens hem omdat het 
deel uitmaakte van de route die gevonden werd op het internet. Het reeds gebruikte pad dat 
het bos in ging werd gebruikt en er waren volgens hem geen barrières of borden. Dit alles 
vormt echter geen onoverkomelijke dwaling. De beklaagde behoorde te weten dat hij met 
zijn motorfiets niet in en door het bos mocht rijden. Alleszins kon hij op eenvoudige wijze 
deze kennis vergaren. Dat een bestaand pad werd gebruikt of dat hij geen borden of 
slagbomen zag, hief het verbod om met een motorfiets het bos in te rijden niet op. De 
telastlegging is bewezen voor 

5.4 verklaarde voor 95% zeker te zijn dat hij niet door het bos was gereden. 
Hij zei dat hij, samen met stukken van de route die andere motorrijders 
reden heeft vermeden omdat hij geen ervaren motorrijder is en hij r isico's schuwt omdat hij 
bedrijfsleider is (stuk 225). 

Volgens het hof is het echter helemaal niet geloofwaardig dat 1iet ook door 
het bos is gereden. Er was een gezamenlijke r it waarbij in colonne of groep werd gereden, 
ook door het bos. ging om deel te nemen in op een lnstagrampost waarin 
gemeld werd dat er een rit was, die zou starten aan stuk 223). Uit de 
samenhang van de gegevens volgt dat hij vertrouwd was met het endurogebeuren. Uit de 
foto's van het bos en de toegang tot dat bos volgt dat het helemaal niet bijzonder moeilijk 
was om het bos in te rijden of door te rijden (stukken 97-106). Het is ook weinig 
geloofwaardig dat de beklaagde zich dat niet meer zou herinnerd hebben of dat hij "voor 
95% zeker' en niet geheel zeker was dit niet te hebben gedaan, gelet op de specifieke 
ervaring om door een bos te rijden. Dat de natuurinspecteurs onder meer aan de hand van 
de beelden van de :amera, niet de visu hebben kunnen vaststel len dat 

in en door het bos reed, doet geen afbreuk aan de andere samenhangende 
bewijselementen die aantonen dat hij door het bos reed. 

De telastlegging is bewezen voor 

5.5 herkende zichzelf op foto's 25 en 26 (stukken 204 en 217) toen hij met 
zijn motorfiets door het bos reed. Hij werd door de natuurinspecteurs ook herkend als deel 
uitmakend van de groep motorrijders die door het bos reed (stuk 32verso). De telastlegging 
is bewezen voor 
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5.6 werd door de natuurinspecteurs duidelijk herkend op de beelden, terwijl 
hij met een motorfiets door het bos reed (stuk 22). Zijn aanvankelijke ontkenning van dit feit 
toen hij op 5 mei 2021 verhoord werd (stuk 180) was dan ook volledig ongeloofwaardig. Hij 
verklaarde dat hij zich dat niet kon herinneren. Als hij de beelden zag erkende hij het feit 
alsnog en hij betreurde het. Hij zei dat hij er zich niet van bewust was dat hij door een 
natuurgebied was gereden. Hij volgde blindelings, zei hij. 

Vanzelfsprekend zag wel waar hij reed, reed hij niet blindelings en zag hij dat 
hij zich in een bos bevond. Dat dit niet met kwade wil gebeurde is zonder relevantie. Het 
gebeurde echter wel opzettelijk, namelijk bewust en uit vrije wil. 

De telastlegging is voor bewezen. 

5.7 werd door de natuurinspecteurs aan de hand van zijn kledij herkend 
toen hij door het bos reed (stuk 24). Hij reed toen met een andere mot orfiets dan deze 
waarmee hij later werd aangetroffen. verklaarde op 5 mei 2021 aan de 
natuurinspecteurs aanvankelijk op ongeloofwaardige wijze dat hij niet wist dat hij door het 
bos was gereden (stuk 138). Hij verduidelijkte dat hij tijdens de rit wisselde van motor met 

Wanneer hem foto's worden getoond van een motorrijder die in het bos 
rijdt (foto's 21 en 22), erkende hij dat hij dat was (stuk 141). 

De telastlegging is bewezen voor 

5.8 werd door de natuurinspecteurs herkend als rijdend met een motorfiets 
in het bos. Hij werd ook staande gehouden door de politie in 

herkende ook zichzelf op de foto's 13 en 14 (stukken 161-170). 

De telastlegging is bewezen voor 

5.9 werd ook staande gehouden in Nadat hij eerst 
verklaarde dat hij er oprecht geen weet van had door het bos te zijn gereden (stuk 158), 
herkende hij zichzelf op foto's 13 en 14, rijdend door het bos (stuk 161). Hij werd ook 
herkend op de foto's door de natuurinspecteurs. 

De telastlegging is bewezen voor 

5.10 werd door een natuurinspecteur staande gehouden in 
:stuk 41). 1 kon op het moment van vatting enkel het rijbewijs van 

afgeven. Er werd dan ook een proces-verbaal voor sturen zonder 
geldig rijbewijs opgesteld (stuk 43). Hij verklaarde dat hij wel weet hoe een bos er uit ziet, 
"met bomen en al", maar dat hij nergens aanduidingen zag van een bos (stuk 135). Hij 
verklaarde echter dat hij zich niet kon herinneren dat hij door dat bos is gereden (stuk 135). 
Het was volgens hem de eerste keer dat hij met een motor reed en hij was niet 
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vaardig genoeg om hetzelfde te doen als die andere motorrijders. Hij heeft bepaalde stukken 
die de anderen deden niet gereden omdat hij niet zeker genoeg van zijn kunnen was {stuk 
135). Hij verklaarde verder niet te beschikken over een motorrijbewijs. Hij hield voor 
eigenlijk niets van motors, inzake cc's, t e kennen en had er volgens hem niet bij stilgestaan 
dat hij met zijn autorijbewijs niet met die motor mocht rijden. 

Volgens het hof is het helemaal niet geloofwaardig dat niet ook door het bos 
is gereden. Er was een gezamenlijke rit waarbij in colonne of groep werd gereden, ook door 
het bos. Uit de foto's van het bos en de toegang tot dat bos volgt dat het helemaal niet 
bijzonder moeilijk of gevaarlijk was om het bos in te rijden of door te rijden (stukken 97-
106). Het is ook weinig geloofwaardig dat de beklaagde zich dat niet meer zou herinnerd 
hebben, gelet op de specifieke ervaring om door een bos te rijden en omgekeerd er niet 
door zijn te gereden. verklaarde dat zij allemaal samen gereden 
hebben, tot een persoon gevallen was (stuk 261verso), maar dat was nadat door het bos 
werd gereden. Hij verklaarde er zeker van te zijn dat hij bepaalde stukken van de tocht niet 
heeft meegereden en dat hij "(volgens hem) ook niet door een bos is gereden" . Dat hij niet 
dezelfde zekerheid heeft over dat hij niet door een bos reed, maakt zijn verklaring 
ongeloofwaardig, te meer gezien hij dan over het vervolg van de rit, toen de groep het bos 
verliet, wel weer met zekerheid kan zeggen dat ze via de grasberm langs de reden, 
overigens een zone waar de motorrijders ook niet mochten rijden, maar waar ze niet voor 
vervolgd zijn. Nist op het moment dat hij verhoord werd al dat de inbreuk in 
essentie sloeg op door het bos rijden en kennelijk heeft hij daarover wat hem betreft in zijn 
verklaring twijfel willen doen ontstaan. Nochtans volgt het hof deze twijfel niet en is het hof 
van oordeel dat met menselijke zekerheid vaststaat dat de telastlegging voor 
bewezen is. 

5.11 herkende zichzelf op de foto's 17, 19 en 20 (stukken 242 en 253) terwijl hij 
met een motorfiets door het bos reed. Hij verklaarde dat hij de groep volgde. Ze reden over 
een spoor dat blijkbaar al lang bestond en hij wist niet dat die route niet mocht gebruikt 
worden (stuk 242). De voorgehouden onwetendheid ontsloeg de beklaagde niet van 
naleving van het verbod. 

De telastlegging is bewezen voor 

5.12 herkende zichzelf op de foto's 17 en 18 (stukken 253 en 261}, 
met een motorfiets rijdend door het bos. Hij startte de motorrit in met in 

Hij erkende door het bos te zijn gereden, verklaarde dat hij daar niet wilde 
over liegen, maar hij wist niet dat hij daar niet mocht rijden en dat was niet met slechte 
bedoelingen (stuk 262}. Ook voor deze beklaagde geldt dat zijn voorgehouden 
onwetendheid hem niet ontsloeg van naleving van het verbod. 

De telastlegging is bewezen voor 
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5.13 herkende zichzelf als motorrijder in het bos op de foto's 4, 5 en 6 
(stukken 279, 283 en 284). Hij verklaarde dat hij niet met kwaad opzet door het bos reed. Hij 
volgde gewoon de andere motoren, zonder slechte wil (stuk 280). Het ontbreken van kwaad 
opzet, doet echter geen afbreuk aan de inbreuk op het verbod. 

De telastlegging is bewezen voor 

6. Verschillende beklaagden voeren aan dat ze gewoon mee reden in een groep, die 
bovendien begeleid werd door een organisatie die begeleidt en deze gidst. De 
begeleiders van die organisatie hadden de route in hun gps staan en er werd een reeds lang 
bestaand spoor gevolgd. Volgens die beklaagden volgden zij personen waarvan zij 
redelijkerwijs mochten aannemen dat deze wisten wat wel en niet mocht en kan de inbreuk 
hen niet verweten worden. 

Dit argument kan vanzelfsprekend niet gevolgd worden. Elke beklaagde wordt vervolgd voor 
inbreuk op het rijden met een gemotoriseerd voertuig in een bos. Dit verbod was en is voor 
elkeen kenbaar. Dit geldt zeker voor personen die een kennelijk milieubelastende activiteit 
als beoefenen, zelfs al is dat sporadisch. Anders dan stelt was 
het niet praktisch onmogelijk te weten dat het verbod bestaat. Het volgen van gidsen of 
begeleiders onthief geen beklaagde van de plicht tot naleven van het verbod. Evenmin heeft 
dit hen redelijkerwijs en onoverwinnelijk doen dwalen over het verbod. Ook de 
omstandigheid dat de rit die gevolgd werd een bestaande rit zou zijn, die is uitgestippeld op 
een bepaalde website en aldus een legale rit zou zijn, doet geen afbreuk aan de inbreuk. 
Rijden door een bos op de wijze dat de schuldige beklaagden deden, verkrijgt geen wettelijk 
karakter omdat of doordat die rit voorkomt op een bepaalde website. 

Dat de beklaagden geen verkeers(verbods)borden zagen of konden gezien hebben heeft 
evenmin belang. Het verbod geldt ongeacht de aanwezigheid of zichtbaarheid van een 
verbodsbord. 

Het bos had alle uiterlijke kenmerken van een bos, zodat de beklaagden ook niet kunnen 
gevolgd worden waar zij aanvoeren dat zij niet bewust door een bos reden. Voor het 
bestaan van het misdrijf moet niet aangetoond zijn dat de schuldige beklaagden het 
bijzondere opzet hadden om door een bos te rijden zodat ze dat misdrijf begingen. Door 
wetens en willens door het bos te rijden, begingen ze dit misdrijf met het vereiste opzet. 

7 .1 rijden met de motorfiets is een vorm van harde recreatie die sterk 
milieubelastend is. De beoefenaar van zo'n hobby moet zich bewust zijn van de grote impact 
van zijn activiteit op het milieu en zich dus erg strikt aan de rege ls houden. Wildcrossers 
trekken diepe sporen, vernielen vegetatie en verstoren de biotopen van allerhande fauna. Zij 
stoten uitlaatgassen uit en veroorzaken geluidshinder op locaties waar zij zich niet mogen 
begeven en maken de toegang voor zachte recreanten moeilijk of onmogelijk. De passage 
van een groep 11erstoort in belangrijke mate de rust en het evenwicht van een 
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landschap, door het geluid, de snelheid en het gevoel van onveiligheid dat hiervan voor 
andere gebruikers van het landschap uitgaat. 

Het onwettig wildcrossgedrag van de beklaagden maakte de interventie van de 
overheidsdiensten nodig, wat de inzet van gemeenschapsmiddelen vergde. Dat verschillende 
beklaagden wegvluchtten bij de komst van de natuurinspecteurs en de politie en 
probeerden zich te verschu ilen, bevestigt hun asociaal gedrag, zoals dit ook weerslag vindt in 
hun strafregister en de er op voorkomende verkeersovertredingen, behoudens wat betreft 

die als enige schuldige beklaagde een blanco strafregister heeft. Ook de 
omstandigheid dat verschillende schuldige beklaagden de nummerplaat niet correct 
achteraan en voldoende zichtbaar bevestigden op het voertuig, zoals vereist door het KB van 
20 juli 2001, wijst op heimelijk gedrag, waarmee zij controles wilden bemoeilijken. 

De schade die aan de omgeving wordt veroorzaakt moet verder ook op kosten van de 
gemeenschap hersteld worden. Zo moeten onder meer de gevormde wildcrosspaden 
opnieuw geëgaliseerd en in hun natuurlijke vorm hersteld worden. 

Liever dan een daartoe ingericht circuit te zoeken en te benutten, beoefenden de schuldige 
beklaagden hun hobby waar het hen uitkwam ongeacht de onwettigheid ervan. Dat er in 
België of Vlaanderen weinig te rreinen zijn om te beoefenen, is geen 
verzachtende omstandigheid. vergt nu eenmaal erg grote oppervlakten, die in 
een dichtbevolkte regio als Vlaanderen niet beschikbaar zijn zonder overdreven overlast te 
veroorzaken, zodat van de een inspanning mag worden verwacht als hij zijn 
milieu belastende hobby wil beoefenen zonder overlast te veroorzaken. 

De begane inbreuk vereist ten aanzien van elke schuldige beklaagde maatschappelijke 
vergelding in de vorm van een passende geldboete. Geen enkele verdragsrechtelijke of 
wettelijke bepaling of algemeen rechtsbeginsel verzet zich ertegen dat het hof ook de 
vergeldende of de algemene of specifieke preventieve werking die van een straf kan uitgaan 
als een strafdoelstelling hanteert, naaste andere, en het zijn straftoemetingsbeslissing erop 
afstemt. Een geldboete is noodzakelijk om uiting te geven aan de maatschappelijke 
afkeuring voor dergelijk misdrijf. De (probatie)opschorting van de uit spraak van de 
veroordeling die de beklaagden ondergeschikt vragen, werkt onvoldoende ontradend voor 
dit asociaal misdrijf. Om effectief ontradend te zijn, moet de geldboete ook voldoende hoog 
zijn. De opgelegde geldboete zal geen beklaagde sociaal declasseren noch diens sociale 
reclassering disproportioneel belemmeren. 
Bij het bepalen van de geldboete houdt het hof voor elke beklaagde rekening met het feit of 
de motor die de beklaagde bij het plegen van het misdrijf bereed, al of niet verbeurd moet 
worden verklaard. De verbeurdverklaring is immers ook een straf. De schuldige beklaagde 
die zijn motor kwijt is als gevolg van de verbeurdverklaring, verliest vanzelfsprekend ook een 
bepaalde financiële waarde. Dit moet mee in rekening worden gebracht bij het bepalen van 
de omvang van de geldboete. Het zou bovendien niet billijk zijn dat een beklaagde die reed 
met een eigen motor die verbeurd moet worden verklaard, afgezien van persoonlijke 
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omstandigheden die een bepaalde straf rechtvaardigen, strenger zou bestraft worden dan 
een beklaagde die reed op een gehuurde of geleende motor of een beklaagde die deze 
motor met een, actueel nog legale, fiscale constructie uit zijn vermogen onttrok. Waar het 
hof beslist tot verbeurdverklaring van de motorfiets die diende om het misdrijf te plegen, is 
dit geenszins een disproportionele straf, evenmin vormt het een straf die dermate afbreuk 
doet aan de financiële toestand van de beklaagde aan wie ze wordt opgelegd, dat ze een 
schending van zijn eigendomsrecht is. Zoals vermeld, brengt het hof deze verbeurdverklaring 
bovendien in rekening voor het bepalen van de omvang van de geldboete. 

7.2 is jaar. Hij werd al veroordeeld voor vluchtmisdrijf en geïntoxiceerd 
sturen, evenals rijden zonder verzekering en inschrijving. Voor dit laatste misdrijf genoot hij 
de opschorting van de uitspraak van de veroordeling. Hij reed tijdens het misdrijf op een 
motorfiets die eigendom is van de zodat deze niet lastens hem verbeurd 
kan worden verklaard. De hierna bepaalde geldboete is passend en noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd al veroordeeld voor een verkeersongeval met een 
gewonde en twee andere verkeersinbreuken. De inbeslaggenomen motorfiets 

met chassisnummer is zijn eigendom. De motorfiets, die 
eigendom is van de beklaagde, diende om het bewezen misdrijf te plegen en moet het hof 
overeenkomstig artikel 42, 1 °, Strafwetboek verbeurd verklaren. De hierna bepaalde 
geldboete is passend en noodzakelijk. 

is jaar en werd al vier maal veroordeeld voor verkeersinbreuken. Bij zijn 
laatste veroordeling werd hij veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden en moest hij 
opnieuw examens (theoretisch, praktisch en medisch-psychologisch) afleggen. Hij bestuurde 
tijdens het misdrijf een motorfiets Deze motorfiets is eigendom van de 

het bedrijf van en kan dus niet lastens worden 
verbeurd verklaard. De hierna bepaalde geldboete is passend en noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd in Frankrijk veroordeeld voor het overvliegen van een 
verboden zone. Daarnaast werd hij in België veroordeeld voor een snelheidsovertreding, het 
niet aankondigen van een maneuver (gebruik richtingaanwijzers), middenvakrijden, het niet 
respecteren van een voldoende veiligheidsafstand en het aansporen tot snel rijden 
(bumperkleven). De motorfiets die de beklaagde bestuurde tijdens het 
misdrijf, is eigendom van de het bedrijf van de beklaagde en kan dus niet 
lastens hem worden verbeurdverklaard. De beklaagde stelde in zijn conclusie dat de 
motorfiets minstens 10.000 euro kost. De hierna bepaalde geldboete is passend en 
noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd al twee maal veroordeeld voor verkeersmisdrijven 
(waaronder rijden zonder verplichte BA-verzekering, inschrijving en rijbewijs). Hij bestuurde 
tijdens het misdrijf een :lie zijn eigendom is. De motorfiets, die eigendom is 
van de beklaagde, diende om het bewezen misdrijf te plegen en moet het hof 
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overeenkomstig artikel 42, 1 °, Strafwetboek verbeurd verklaren. De hierna bepaalde 
geldboete is passend en noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd al twee maal veroordeeld voor verkeersmisdrijven, 
waaronder rijden zonder verplichte BA-verzekering en inschrijving. Hij genoot al de probatie
opschorting. Hij bestuurde tijdens het misdrijf een motorfiets die eigendom is 
van Dit voertuig kan het hof dus niet lastens de beklaagde verbeurd 
verklaren. De hierna bepaalde geldboete is passend en noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd al veroordeeld voor een snelheidsovertreding. Daarnaast 
genoot hij "probatie" voor vernielingen en opzettelijke slagen of verwondingen. Hij 
bestuurde tijdens het misdrijf een die eigendom is van de Uit de 
gegevens van de KBO blijkt dat sedert 1 oktober 2018 de vaste 
vertegenwoordiger is van deze vennootschap die onder meer actief is in vermogensbeheer 
en immobiliën. Het inschrijven van een op een dergelijke vennootschap is 
duidelijk een fiscale constructie, die echter legaal is. De motorfiets kan niet lastens 

worden verbeurd verklaard. De hierna bepaalde geldboete is passend en 
noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd al veroordeeld voor het rijden zonder verplichte BA-
verzekering en inschrijving. Hij bestuurde tijdens het misdrijf een motorfiets die 
eigendom is van Dit voertuig kan het hof niet lastens de beklaagde 
verbeurd verklaren, gezien het niet zijn eigendom is. De hierna bepaalde geldboete is 
passend en noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd al veroordeeld voor intoxicatie aan het stuur en een 
snelheidsovertreding. Tijdens het misdrijf bestuurde hij een die eigendom 
is van Het betreft een motorfiets die hem werd uitgeleend door 

verklaarde hij (stuk 136). Gezien de motorfiets geen eigendom is van de 
beklaagde, kan het hof deze niet lastens hem verbeurd verklaren. De hierna bepaalde 
geldboete is passend en noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd al drie maal veroordeeld voor snelheidsovertredingen. Hij 
bestuurde tijdens het misdrijf zijn met nummerplaat De motorfiets 
werd niet in beslag genomen. Er is geen zekerheid dat deze motor nog in het bezit is van de 
beklaagde en zijn eigendom is, zodat het hof deze niet verbeurd kan verklaren. De hierna 
bepaalde geldboete is passend en noodzakelijk. 

is jaar. Hij werd al meermaals veroordeeld voor 
verkeersmisdrijven, waaronder intoxicatie aan het stuur, vluchtmisdrijf en overdreven 
snelheid. Er is geen zekerheid dat motor waarmee de beklaagde het misdrijf pleegde nog in 
het bezit is van de beklaagde en nog zijn eigendom is, zodat het hof deze niet verbeurd kan 
verklaren. De hierna bepaalde geldboete is passend en noodzakelijk. 
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is jaar. Hij heeft een blanco strafregister, wat geldt in zijn voordeel. De 
beklaagde bestuurde tijdens het misdrijf de motorfiets met chassisnummer 

Deze is nog steeds eigendom van de beklaagde. De motorfiets, die eigendom is van 
de beklaagde, diende om het bewezen misdrijf te plegen en moet het hof overeenkomstig 
artikel 42, 1°, Strafwetboek verbeurd verklaren. De hierna bepaalde geldboete is passend en 
noodzakelijk. 

Elke schuldige beklaagde pleegde het voor hem bewezen misdrijf na 31 december 2016, 
zodat het hof de geldboete telkens verhoogt met 70 deciemen. De hierna voor elke 
schuldige beklaagde voorziene vervangende gevangenisstraf, spoort deze telkens in 
voldoende mate aan tot betaling van de geldboete. 

8 . De schuldige beklaagden die wegens eenzelfde misdrijf zijn veroordeeld, zijn 
overeenkomstig artikel 50 Strafwetboek hoofdelijk gehouden tot de kosten, zoals hierna 
bepaald. 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf zijn de schuldige beklaagden elk 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 bepal ingen}. 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. 

Met toepassing van artikel 91 koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de schuldige 
beklaagden 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 %. 

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 schuldige beklaagden ook tot het 
betalen van een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die 
sinds 1 oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

9 . Over de verzoeken tot vrij- en teruggave van de 
hof zoa ls hierna bepaald. 

Dictum 
Toegepaste wetsartikelen: 

en de beslist het 
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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, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 

rechtsprekend op tegenspraak, 

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

doet het bestreden vonnis teniet en wijst opnieuw recht als volgt: 

ontslaat de beklaagden en elk zonder kosten van 
rechtsvervolging voor de enige telastlegging; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 750 
euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende gevangenisst raf van 
drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 
250 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 2.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van een maand en verklaart voor de beklaagde de motorfiets 

net chassisnummer verbeurd; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 
750 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete 
van 750 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 
250 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 2.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van een maand en verklaart voor de beklaagde de motorfiets 
met chassisnummer verbeurd; 
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veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete 
van 750 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 
750 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 750 
euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 
drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 
750 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 750 
euro, verhoogd met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 
drie maanden; 

veroordee lt de beklaagde 
geldboete van 750 euro, verhoogd 
gevangenisstraf van drie maanden; 

voor de enige telastlegging tot een 
met 70 deciemen tot 6.000 euro of een vervangende 

veroordeelt de beklaagde voor de enige telastlegging tot een geldboete van 
200 euro, verhoogd met 70 deciemen tot 1.600 euro of een vervangende gevangenisstraf 
van een maand en verklaart voor de beklaagde de motorfiets 
met chassisnummer verbeurd; 

veroordeelt de beklaagden 

elk tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro als bijdrage tot de 
financie ring van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan 
de occasionele redders; 
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elk tot betaling van een bedrag van 52,42 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden 

elk tot betaling van een bijdrage van 24 euro aan 
het Begrotingsfonds voor de juridische tweedel ijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden 

hoofdelijk tot betaling van de kosten van de 
strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 422,42 euro in eerste aanleg en 
541,35 euro in beroep; 

laat de kosten van afschrift van het nietig vonnis begroot op 90,00 euro te last van de Staat; 

beveelt de teruggave aan de rechtmatige eigenaars van de volgende inbeslaggenomen 
voorwerpen: 

motorfiets met chassisnummer aan 
motorfiets met chassisnummer aan 
motorfiets 11et chassisnummer aan 
motorfiets met nummerplaat en onbekend chassisnummer aan 

motorfiets met chassisnummer aan 
motorfiets met chassisnummer ian 
motorfiets met chassisnummer aan 
gps stuk 12) aan 

stelt de gps 
openbaar ministerie; 

stuk 12) en de M icro SD kaart (stuk 12) ter beschikking van het 

houdt de burgerlijke belangen aan. 
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Kosten eerste aanleg: 

Dagv. 1e bekl.: 
Dagv. 2e bekl.: 

Dagv. 3 e + 10e bekl.: 

Dagv. 4e bekl.: 
Dagv. Se, 12 e + 13 e bekl.: 

Dagv. 6e bekl.: 
Dagv. 7e + 11 e bek!. : 

Dagv. 8e bekl.: 
Dagv. ge bekl.: 

Dagv. 14e bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschriften akten HB: 

Opstelrecht ber. bek!.: 
Dagv. 1e bek!.: 
Dagv. 2e bekl.: 

Dagv. 3e + 10e bekl.: 
Dagv. 4e bek!.: 

Dagv. Se + 12e + 13e bekl.: 
Dagv. 6e bek!.: 

Dagv. 7e + 11e bek!.: 
Dagv. 8e bek!.: 
Dagv. 9e bekl.: 

Dagv. 14e bekl.: 
Dagv. leVTP: 
Dagv; 2e VTP: 

+ 10%: 

Totaal: 

Kosten t.l.v. Staat 
Afschrift vonnis: 

:> 30 

€ 27,56 
€ 28,44 
€ 53,82 
€ 27,56 
€ 80,73 
€ 29,68 
€ 53,82 
€ 27,96 
€ 26,91 
€ 27,54 

€ 384,02 
€ 38,40 

€ 422,42 

€ 6,00 
€ 35,00 
€ 24,88 
€ 29,55 
€ 55,93 
€ 28,62 
€ 83,88 
€ 27,96 
€ 58,35 
€ 29,04 
€ 27,97 
€ 28,62 
€ 28,62 
€ 27,72 

€ 492,14 
€ 49,21 

€ 541,35 

€ 90,00 
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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 18 november 
2022 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




