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Het OPENBAAR M INISTERIE 

tegen 

geboren te 

wonende te 

Belg. 

beklaagde 

vertegenwoordigd door mr. 

beiden advocaat bij de balie 

1. Ten laste gelegde feiten 

loco mr. 

Te op niet nader te bepalen datum tussen 3 maart 2014 en 24 februari 

2015 

Bij inbreuk op artikel16.6.3 quinqwes van het Decreet van 5 april1995 houdende Algemene 

Bepalingen rnzake Miheubele1d opzettelijk in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd 

met een vergunning, handelingen te hebben gesteld waardoor een met bomen begroeide 

oppervlakte als vermeld in artlkel3, §1 en §2 van het bosdecreet van 13 juni 1990, geheel of 

gedeeltelijk verdwijnt en er aan de grond een andere bestemming of gebruik wordt gegeven, 

te weten: 

het perceel gelegen te kadastraal gekend onder 

zijnde een gemengd bos, zonder vergunnmg volledig te 

hebben ontbost middels het kappen van de aanwez1ge bomen en de bestemming van dit 

perceel t e hebben gewijzigd naar weiland (omheind, genivelleerd} ingezaaid met het 

oogmerk op het houden van schapen) 
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Tevens gedaagde teneinde zich te horen veroordelen op grond van art. 16.6.6 §1 van het 

Decreet van 5 april 1995 houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid tot het 

herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand (losfrezen van de aángebrachte 

graszoden, gevolgd door heraanplanting met boompjes zoals nader gespecifieerd in de 

herstelvordering dd. 10 maart 2016 vanwege Agentschap Natuur en BosL dit alles binnen 

een termijn van 1 jaar onder verbeuring van een dwangsom ten bedrage van 50 euro per

dag vertraging in de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen. 

2. Bestreden beslissing 

2.1. 

Bij het vonnis, op tegenspraak gewezen op 1 september 2017 door de rechtbank van eerste 

aanleg Limburg, afdeling Hasselt, kamer 13, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging. 

Veroordeelt beklaagde hiervoor tot een geldboete van 1.000,00 euro. Stelt vast dat het feit 

gepleegd werd na 31.12.2011, zodat art. 2 van de wet van 28.12.20111.v.m. de opdeciemen, 

van toepassing is en dat deze geldboete, door verhoging met 50 opdeciemen 

(vermenigvuldiging met 6}, gebracht wordt op 6.000,00 euro. 

Zegt dat de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboete zal mogen vervangen 

worden bij gebrek aan betaling binnen de term1jn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek 

bepaald wordt op 90 dagen. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis wordt uitgesteld gedurende 3 jaar voor de helft 

van de geldboete, nameliJk voor 500 euro, gebracht op 3000 euro door verhoging met 50 

opdeciemen. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 

fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
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redders, een bedrag t e betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo 

gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot de helft van de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

begroot op de som van 28,46 euro. 

Legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28 12.1950, gewijzigd bij art. 1 

KB 13.11.2012, de verp lichting op tot het betalen van een getndexeerde vergoeding van 

51,20 euro. 

HERSTELVORDERING 

Verklaart de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar van het Agentschap voor 

Natuur en Bos ontvankelijk en gegrond. 

Veroordeelt beklaagde tot het herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand 

(losfrezen van de aangebrachte graszoden, gevolgd door heraanplanting met boompjes) 

zoals gespecifieerd in de herstelvordering van 10 maart 2016 vanwege Agentschap Nat uur 

en Bos en zoals hierna weergegeven. 

De ontboste oppervlakte die huidig geraamd wordt op, tenminste 0,1995 ha van de 

oorspronkelijke perceelsoppervlakte van 0,2789 ha van grondperceel nr. te 

dient opnieuw te herbebost te worden, door m1ddel van een 

heraanplanting met een streekeigen en standplaatsgepast bosbestandstype. 

De daartoe te gebruiken aan te planten boomsoorten worden bepaald als volgt: 

Zomereik (Quercus Robur): minstens: 100 exemplaren, m de plantsoenmaat 

'bosplantsoen' met assortimentafmetingen 80 à 150 cm; 

Beuk {Fagus sylvatica): minstens 50 exemplaren, in de plantsoenmaat 'bosplantsoen' 

met assortimentsofmetingen 60 à 120 cm; 

Ruwe eik (Betula pendu/a): mmstens 100 exemplaren, in de plantsoenmaat 

'bosp/antsoen' met assortimentafmetingen 60 à 150 cm; 

Deze aan te planten bosplantsoenen dienen te worden aangeschaft bij een professionele 

boomkwekerij. De aankoopfactuur en het bijhorend herkomstattest kunnen dan dienen als 

bewijs daartoe. 
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Het te gebruiken plantverband mag minstens niet ruimer geplaatst staan dan 3 m x 3 m (= 

circa een 250-tal te planten boompjes nodig). De boomsoorten moeten 'groep per groep' in 

homogene groepjes van telkens en 25-tal boompjes van dezelfde soort afwisselend op het 

terrein worden wtgeplant; derwijze zullen er een 4-ta/ groepjes Zomereik zijn, een 2-tal 

groepjes Beuk, en een 4-ta/ groepjes Berk. 

Als grondbewerking voorafgaandelijk aan de planting op het terrein uit te voeren, is het 

machinaal stukfrezen nodig van de graszode van het voorheen ingezaaide weilandgras, 

zodanig dat die kunstmatige graszode opnieuw gebroken wordt en zodamg dat de bovenste 

aardegrond oppervlakkig wat komt los te liggen, hetgeen het inplanten van de jonge 

boompjes vergemakkelijkt en hun gunstig aanslaan verbetert. En hetgeen tevens de 

omstandigheden verbetert om bijkomende spontane kieming van natuurlijke verjongmg van 

andere boom- of struiksoorten nog toe te laten. 

Dergelijke spontaan opk1emende natuurlijke verjonging dient te worden toegelaten, ter 

aanvu/lmg op het wat ruimere plantband 3 m x 3 m van de aan te planten loofboompjes. 

Het plantsoen dient te worden aangeplant 'volgens de regels van de kunst', met de wortels 

geplaatst in het plantputje dat voldoende plaats biedt, met de stamspil rechtop geplaatst en 

de topscheuten onbeschadigd zodat een normale rechtopgaande groei mogelijk zai zijn. 

Indien dit bosplantsoen niet zou 'aanslaan' en er boompjes zouden afsterven, dan dient dit in 

een volgend plantseizoen opnieuw aangevuld te worden door middel van een heraanplanting 

met nieuwer gezonde plantexemplaren van dezelfde soort. 

De aanplantmg met bosplantsoen dient te worden uitgevoerd in een geschikte periode 

tijdens het zogenaamde 'plantseizoen~· dit is periode van de vegetatierust als de 

loofboomsoorten onbebladerd zijn. In onze gewesten is het gebruikelijke jaarlijkse 

'plantseizoen' te situeren in de periode tussen circa 15 december tot c!Tca 31 maart. 

Zegt voor recht dat de herstelmaatregelen d1enen uitgevoerd te worden bmnen de termijn 

van 12 maanden ingaande vanaf het in kracht van gewijsde gaan van huidig vonnis. 

Zegt voor recht dat voor het geval de herstelmaatregelen niet bmnen 12 maanden na het in 

kracht van gewijsde gaan van huidig vonms ziJn uitgevoerd, de gemachtigde ambtenaar van 

het Agentschap Bos en Natuur ambtshalve 1n de uitvoering ervan kan voorzien op kosten van 

beklaagde. 
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Veroordeelt beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan tot beta ling aan de gemachtigde ambtenaar van het Agentschap Bos en Natuur van 

een dwangsom van 50 euro per dag vertraging vanaf de eerste dag volgend op het 

verstnj ken van de hogervermelde hersteltermijn en in zoverre huidig vonnis betekend werd. 

2.2. 

Er werd hoger beroep ingest eld tegen voormeld vonnis d.d. 1 september 2017 op de griffie 

van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

2.3. 

op 14 september 2017 door de beklaagde tegen al de 

schikkingen 

op 19 september 2017 door het OPENBAAR MINISTERIE tegen al de schikkingen, 

uitgezonderd deze betrekkeliJk de burgerliJke belangen. 

Er werd een verzoekschrift in de z1n van artikel 204 WetboeK van Strafvordering mgediend 

op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt: 

op 14 september 2017 door de beklaagde 

op 19 sept ember 2017 door het OPENBAAR M INISTERIE. 

3. Rechtspleging voor het hof 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting van 29.11.2017. 

Het hof heeft hierbiJ gehoord: 

mevrouw de voorzitter in haar verslag, 

het Openbaar Ministerie in zijn uiteenzetting van de zaak en in zijn vordering, 

de beklaagde in zijn middelen van verded1g1ng ontwikkeld door zijn raadsman 

voornoemd. 
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De neergelegde conclusies werden in het beraad betrokken. 

4. Beoordeling van de ontvankelijkheid van de rechtsmiddelen en van de omvang van 

het hoger beroep 

4.1. Ontvankelijkheid van de hogere beroepen 

1. De verklaringen van hoger beroep, zowel van de beklaagde als van het Openbaar 

Ministerie, werden tijdig en regelmatig gedaan op de griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen. 

2. Het verzoekschrift van de beklaagde d.d. 14.09.2017 zoals bedoeld m artlkel204 Wetboek 

van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden 

vonnis heeft gewezen en de daarin bepaalde grieven z1jn nauwkeurig. 

3. Het verzoekschrift van het Openbaar Ministerie d.d. 19.09.2017 zoals bedoeld in artikel 

204 Wetboek van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het 

bestreden vonnis heeft gewezen en de daann bepaalde gnef met betrekking tat de 

strafmaat is nauwkeurig. 

4. Gelet op het bovenstaande zijn de hogere beroepen van de beklaagde en van het 

Openbaar Mm1sterie regelmatig naar vorm en termijn en ontvankelijk. 

4.2. Omvang van de hogere beroepen 

Het hof heeft ambtshalve geen grieven van openbare orde opgeworpen zoals bedoeld m 

artikel 210, tweede lid Wetboek van Strafvordering. 

Gelet op de overwegingen onder rubriek 4.1. van d1t arrest is de rechtsmacht van het hof 

daarom beperkt tot de beoordeling van de besch1kkmgen op strafrechteliJk gebied van het 

bestreden vonnis die betrekking hebben op de regelmatigheid van de vaststellingen, de 

schuldigverklaring van beklaagde, de strafmaat, de herstelvordenng en de kosten op 

strafgebied. 
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5. Motivering ten gronde 

5.1. Op strafrechtelijk gebied 

1. het aan beklaagde ten laste gelegde feit is bewezen 

Na nieuw onderzoek ter terechtzitting door het hof, en door de stukken van het dossier, IS 

de schuld van de beklaagde aan het hem ten laste gelegde feit zoals h1ervoor 

omschreven, bewezen gebleven. 

Hiervoor wordt verwezen naar de oordeelkundige redengevmg van de eerste rechter op blz. 

3 en 4 van het bestreden vonnis, welke door beklaagde in hoger beroep niet weerlegd wordt 

en door het hof wordt beaamd en overgenomen, en - mede in antwoord op de 

beroepsconclusie voor beklaagde- aangevuld als volgt: 

2. de regelmatigheid en de bewijswaarde van het aanvankelijk proces-verbaal d.d. 

30.03.2015 

In het beschikkend gedeelte van z1jn beroepsconclusie vraagt beklaagde om de Uitgevoerde 

controles d.d. 22.08.2014 en 25.08.2014 nietig te verklaren en dienvolgens over te gaan tot 

de wering van de daarop betrekking hebbende onderzoeksresultaten evenals alle daarop 

voortbouwende gegevens. 

Beklaagde verwijst in het bijzonder naar het fe1t dat de beleidstechnicus van ANB mevr. 

op 22.08.2014 na klachten van omwonenden ter plaatse is gegaan. Ter 

plaatse zag mevrouw dat meer dan de helft van het bewuste perceel nr. 

(afd. 3, sectie F) ontbost was, waarna ZIJ dit doorgaf aan de cel natuurinspectie bij ANB. 

Ten onrechte meent beklaagde hieruit te kunnen afleiden dat de 'stnkte 
bevoegdheidsverdeling geschonden werd'. 

Beklaagde verwijt met andere woorden aan de diensten van ANB, dat zij eerst een 

beleidstechnicus ter plaatse heeft gestuurd om t e kijken of de klachten van de omwonenden 

enige grond hadden, waarna vervolgens de diensten van natuurinspectie ANB ter plaatse zijn 

gegaan om de nod1ge vaststellingen te doen. 
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Het is niet zo dat elke (anonieme dan wel ondertekende) klacht automatisch een 

aannemelijk vermoeden vormt van het bestaan van een misdrijf. Afhankelijk van de 

concreetheid en de Inhoud van de klacht, kan het wenselijk ziJn om - alvorens de diensten 

van natuurinspectie ANB ter plaatse te sturen - een eerste nazicht ter plaat se te doen 

tenemde na te gaan of er enige grond in de klacht zit of niet. 

Alleszins werden er door de beleidstechnicus van ANB mevr. JP 22.08.2014 

geen eigenlijke vaststellingen gedaan, en heeft Zij evenmin een proces-verbaal opgesteld, 

zodat er geen sprake is van enige onwettigheid inzake haar tussenkomst. 

De vaststellingen van de inbreuk werden op 25.08.2014 gedaan door natuurinspecteur 

van ANB, die ontegensprekelijk wettelijk bevoegd is om deze 

vaststellingen te doen, en deze vaststellingen werden opgenomen in het aanvankelijk 

proces-verbaal dat werd gesloten op 30.03.2015 (stuk 39). Dit 

aanvankelijk proces-verbaal met bijlagen vormt de basis voor de verdere vervolging van 

beklaagde. Beklaagde toont niet aan dat de vaststel lingen, zoals vervat in d1t aanvankelijk 

proces-verbaal onregelmatig of onwettig zouden zijn. 

Het hof merkt op dat het proces-verbaal van de natuurinspecteur bewijswaarde heeft tot 

het tegendeel bewezen is (artikel 16.3.25 DABM). Deze bijzondere bewijswaarde is uiteraard 

enkel gehecht aan de materiële vaststellingen die de verbalisant zelf heeft gedaan. Aan de 

juridische gevolgtrekkingen die in voorkomend geval door de verbalisant worden 

geformuleerd op basis van de door hem gedane vaststellingen, ter zake het Indelen van het 

perceel als 11bos", is geen biJZondere bewijswaarde verbonden. 

Naar aanleiding van de vaststellingen d.d. 25.08.2014 door natuunnspecteur 

van ANB werd er diezelfde dag nog een aanmaning verstuurd naar beklaagde op 

grond van artikell6.3.27 van het DABM (stuk 26L waarbij uitdrukkelijk verwezen wordt naar 

de vastst ellingen d.d. 25.08.2014 omstreeks 12.41 uur. Onder de rubriek 'Overige 

inlichtingen' wordt vermeld dat indien beklaagde geen gevolg geeft aan de aanmaning, er 

desgevallend proces-verbaal kan worden opgesteld, en dit aanleidtng kan geven tot 

gerechtelijke vervolging of tot eventuele oplegging van administratieve boetes. 

Ten onrechte houdt beklaagde op blz. 5 en 6 van z1jn beroepsconclusie voor dat de 

vaststellingen d.d. 25.08.2014 niet opgenomen zouden zijn in een proces-verbaal, beklaagde 

gewaagt zelfs van een "compleet gebrek van enig schriftelijk verslag van het ter plaatse gaan 
door dhr. 
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Het hof verwijst ter zake echter naar de 1nhoud van het aanvankelijk proces-verbaal 

dat werd gesloten op 30.03.2015 (stuk 39). Hier in werden de 

vaststellingen d.d. 25.08.2014 in detail beschreven, en werd het fotodossier opgenomen dat 

als bijlage gevoegd was bij de aanmaning d.d. 25.08.2014 (stukken 17 t. e.m. 20). 

Beklaagde betwist overigens niet dat hij de aanmaning op grond van artikel16.3.27 van het 

DABM (stuk 26) d.d. 25.08.2014 met b1j lagen daadwerkelijk heeft ontvangen - op blz. 13 van 

zijn beroepsconclusie erkent beklaagde uitdrukkelijk deze aanmaning te hebben ontvangen

doch hij stelt dat hij deze aanmaning 'niet begreep'. In deze aanmaning worden op blz. 2 

(stuk 25) de vaststellingen door natuurinspecteur van ANB d."d. 

25.08.2014 omstreeks 12:41 uur in detail beschreven, en bovendien gedocumenteerd door 

een uitvoerig fotodossier. 

Beklaagde heeft derhalve wel degelijk de mogelijkheid gehad en heeft nog steeds de 

mogelijkheid tot inhoudel ijke controle van de vaststellmgen d.d. 25.08.2014, zodat er geen 

sprake is van enige schending van zijn rechten van verded iging. 

Op grond van art. 32 V.T.Sv. kan geenszins besloten worden tot de nietigheid van het 

beweerd onregelmatig verkregen bewiJselement (z1jnde het aanvankelijk proces-verbaal 

dar werd gesloten op 30.03.2015), nu er geen sprake is van niet

naleving van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorwaarden, noch wordt er 

door beklaagde aangetoond dat de beweerde onregelmatigheid de betrouwbaarheid van 

het bewiJS heeft aangetast dan wel dat het gebruik van dit beWIJS m stnjd zou z1jn met het 

recht op een eerlijk proces van beklaagde. 

Bovendien st elt het hof vast dat bekl aagde, m zijn verweer ten gronde (zie blz. 21 van de 

beroepsconclusie van beklaagde), zelf verWIJSt naar de foto's die op 25.08.2014 door 

natuurinspecteur 11an ANB ter plaatse werden genomen (stukken 

181-185), zodat niet mgezien kan worden hoe deze foto's (d1e als bijlage gevoegd werden biJ 

het aanvankelijk proces-verbaal) niet betrouwbaar zouden zijn als bewijs in rechte van de 

toestand op het bewuste perceel van beklaagde op 25.08.2014. 

3. wat betreft de door beklaagde opgeworpen rechtsdwaling 

In ondergeschikte orde beroept beklaagde zich op blz. 11 t.e.m. 17 van zijn beroepsconclusie 

op onoverwmnelijke rechtsdwaling, en vraagt hij op die grond de vrijspraak. 

Hij baseert zij hierbij op: 
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de bewering van de verkoper dat er geen sprake zou zijn van een bos op het bewuste 

perceel zodat het bosdecreet n1et van toepassing zou zijn; 

de bevragingen gedaan door de notaris; 

de vermeldmgen in de notariële akte d.d. 04.03.2014 (stuk 93), waarin als 

stedenbouwkundige bestemmmg wordt vermeld "agransch gebied", en waarin de 

volgende vermelding werd opgenomen: "2} Bosdecreet: beide partijen verklaren dat 

het hiervoor beschreven goed niet kan beschouwd worden als een bos of een 

onderdeel ervan volgens de bepalingen van het Bosdecreet."; 

de mail d.d. 04.11.2014 van de diensten van ANB, waarbij een recente luchtfoto was 

gevoegd waarop per vergissing het verkeerde perceel werd aangeduid. 

Op basis van de inhoud van het strafdossier is het hof van oordeel dat er in hoofde van 

beklaagde op geen enkel ogenblik sprake kan z1jn geweest van enige rechtsdwaling, laat 

staan van onoverwinnelijke rechtsdwaling. 

Uit art. 3, §§ 1 en 2, 1• van het Bosdecreet volgt immers dat de toepassmg van de 

voorschriften van het Bosdecreet op een perceel niet bepaald wordt door de inkleuring van 

het perceel in het gewestplan, doch wel door de feitelijke toestand van het perceel volgens 

de kenmerken omschreven in voormeld artikel 3 (vgl. Cass. (3de k.) AR C.08.0414.N, 22 juni 

2009, www.cass.be). 

De beklaagde wijst er in het bijzonder op dat het perceel volgens het gewestplan 1s 

ingedeeld in agrarisch gebied. Wat dit laatste argument betreft, merkt het hof op dat het 

Bosdecreet niet verwijst naar de bestemming op het gewestplan of andere ruimtelijke 

plannen, zodat het niet alleen van toepassing is in gebieden met bestemming bosgebied 

maar ook in landbouwgebied, woongebied of industriegebied (vergelijk Antwerpen 12de 

kamer 12 maart 2003, TMR 2004, 334; Raad van State nr. 221.639 6 december 2012, TMR 

2013, 523; Raad van State nr. 213.766 9 juni 2011). Omgekeerd betekent het feit dat een 

gebied volgens het gewestplan is ingedeeld als bosgebied trouwens ook niet automatisch 

dat het perceel valt onder de voorschnften van het Bosdecreet, biJVoorbeeld wanneer het 

gaat om gebieden die nog moeten worden bebost. Er moet met andere woorden worden 

gekeken naar de feitelijke toestand van het perceel. 

Bij de beoordeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde is het hof 

evenmin gebonden door de omschrijving van een bepaald onroerend goed in een notariële 

koopakte. De in een dergelijke akte gegeven kwalificatie van het grondgebruik, kan 

inzonderheid niet tot gevolg hebben dat de decretale begripsomschrijving van de bossen 

volgens artikel 3, §1 Bosdecreet buiten werkmg wordt gesteld. Evenmin IS een 
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administratieve overheid gebonden door dergelijke omschrijving (vergelij k Raad van State 

nr. 221.639 6 december 2012, TMR 2013, 523; Raad van State nr. 221.377 13 november 

2012, TMR 2013, 555). 

De feitelijke toestand van het perceel was duideliJk een bos 1n de zm van art. 3 van het 

Bosdecreet, hetgeen wordt bevest igd door de voorgebrachte luchtfoto's uit 2003-2005 (stuk 

15), 2006-2009 (stuk 14), 2011 (stuk 13) en 2013-2014 (bij lage van stuk 61 van de 

rechtspleging in eerste aanleg). 

Het loutere feit dat de verkoper voorafgaand aan de verkoop zou verklaard hebben aan de 

koper dat er geen sprake zou zijn van een bos op het perceel en dat daardoor het 

Bosdecreet niet van toepassing zou zij n, 1s hierbij irrelevant en niet bepalend voor de 

feitelijke toestand van het perceel en is alleszins niet van aard om in hoofde van de koper 

van het perceel (zijnde beklaagde) tot onoverwinnelijke rechtsdwaling te kunnen leiden. 

De eventuele bevestiging hiervan door de notans en de vermeldmg 1n de notariële akte: "2) 

Bosdecreet: beide partijen verklaren dat het hiervoor beschreven goed niet kan beschouwd 

worden als een bos of een onderdeel ervan volgens de bepalingen van het Bosdecreet.", is 

evenmin bepalend voor de al dan niet toepasselijkheid van de bepalingen van het 

Bosdecreet op het verkochte perceel. Het Bosdecreet is immers van openbare orde, en 

partijen kunnen niet contractueel bepalen of dit Bosdecreet al dan met van toepassing is op 

het perceel, voorwerp van de verkoopovereenkomst. Deze contractuele bepaling kan op 

geen enkele wijze leiden tot een onoverwinnelijke rechtsdwaling in hoofde van beklaagde. 

Tenslotte heeft de mail d.d. 04.11.2014 van de diensten van ANB, waarbij een recente 

luchtfoto was gevoegd waarop per vergissing het verkeerde perceel werd aangeduid, 

evenmln geleid tot onoverwinnelijke rechtsdwaling in hoofde van beklaagde. 

Ten eerste Is het zo dat beklaagde nooit gedwaald heeft over de ligging van zijn perceel. 

Bovendien dient benadrukt te worden dat deze mail dateert van 04.11.2014, zij nde een 

tijdstip waarop het misdrijf van ontbossing al grotendeels was voltooid, zoals blijkt uit de 

vaststellmgen d.d. 25.08.2014 gedaan door natuurinspecteur van 

ANB ("Hierbij stellen we echter vast dat het bos over een oppervlakte van circa 17 x 70 m 

kaalgekapt is. De aanwezig stronken zijn machinaal uitgetrokken en het takhout ligt op een 

lange rij opgestapeld." -stuk 37). 

Het feit dat meerdere maanden na de voltooiing van het misdrijf van ontbossing, door de 

diensten van ANB een mail werd gestuurd naar de raadsman van beklaagde, waarb1j een 
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recente luchtfoto was gevoegd waarop per vergissing het verkeerde perceel werd 

aangeduid, waarna een ware (post factum) polemiek ontstond over deze vergissing, 1s 

bijgevolg irrelevant ter beoordeling van de ingeroepen rechtsdwaling, aangezien op dat 

ogenblik het misdrijf van ontbossing reeds meerdere maanden voltooid was. De vergelijking 

met het volgen van een verkeerd advies gegeven door een overheid (zie blz. 16 

beroepsconclusie van beklaagde) is om diezelfde reden niet aan de orde. 

Beklaagde heeft nadien - zelfs nadat hij de aanmaning d.d. 25.08.2014 op grond van art. 

16.3.27 van het Milieuhandhavingsdecreet had ontvangen - nog de stronken en de takken 

van het perceel verwijderd, en vervolgens het perceel met gras ingezaaid (zie blz. 15 

beroepsconclusie beklaagde). 

Tenslotte bhjkt uit de gevoegde recente luchtfoto's van het perceel, alsmede uit de 

vaststelling dat beklaagde op 10.02.2014 een 'kapmachtiging voor bomen en struiken 1n een 

privébos' heeft aangevraagd, dat er op het perceel van beklaagde (afd. 3, sectie F, nr. 941A) 

op datum van de aankoop door beklaagde ontegensprekelijk een bos stond in de zin van art. 

3 van het Bosdecreet 

Beklaagde kan zich derhalve niet beroepen op rechtsdwaling. 

4. wat betreft het beweerde ontbreken van bewijs van niet-naleving van de 

kapvergunning 

Vanaf blz. 17 van zijn beroepsconclusie vraagt beklaagde de vrijspraak, minstens op grond 

van twijfel, waarbij hij stelt dat hij de voorwaarden van de kapmachtiging d.d. 01.04.2014 

correct heeft nageleefd, minstens zou het tegendeel niet zijn aangetoond. 

Onder punt 3. (de opgeworpen rechtsdwaling) heeft het hof reeds vastgesteld dat de 

feitelijke toestand van het perceel duideliJk een bos was in de zin van art. 3 van het 

Bosdecreet, hetgeen wordt bevestigd door de voorgebrachte luchtfoto's uit 2003-2005 (stuk 

15), 2006-2009 (stuk 14), 2011 (stuk 13) en 2013-2014 (bijlage van stuk 61 van de 

rechtspleging in eerste aanleg), alsmede door de vaststellrng dat beklaagde zelf op 

10.02.2014 een 'kapmacht1ging voor bomen en stru1ken Jn een privébos' heeft aangevraagd 

voor het bewuste perceel. 

Opdat er sprake zou zijn van een bos in de zin van art. 3 van het Bosdecreet, is het overigens 

niet vereist dat het volledige perceel gevuld is met bomen en struiken. Het volstaat immers 

dat de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel Uitmaken 
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van het grondoppervlakte, hetgeen op basis van de voorgebrachte luchtfoto's van het 

perceel van beklaagde zeker het geval was. 

In het kader van deze aangevraagde kapmachtiging heeft de plaatselijke boswachter op 

19.03.2014 ter plekke een terreincontrole uitgevoerd, met als conclusie dat het bewuste 

terrein met een oppervlakte van 0127 ha begroeid is met een gemengd bos bestaande uit 

Amerikaanse Vogelkers1 Berk, Zomereik en Wilgenstruweel (zie vermelding in het 

aanvankelijk proces-verbaal - stuk 37). Beklaagde was weliswaar niet aanwez1g bij deze 

terre~ncontrole1 doch dit is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid. 

In de kapvergunning d.d. 01.04.2014 - waartegen beklaagde géén beroep heeft 

aangetekend bij de Raad van State en ~ij dus geacht kan worden ermee akkoord te gaan -

wordt uitdrukkelijk vermeld dat het "een structuurrijk bos m landbouwgebied betreft met 

veel vlucht- en schuilmogelijkheden". 

Het standpunt van beklaagde is gebaseerd op de premisse dat deze plaatselijke boswachter 

bij de terreincontrole d.d. 19.03.2014 'een vergissing' moet hebben begaan, en hij het 

verkeerde perceel zou hebben gecontroleerd. 

Deze insmuatie van beklaagde wordt op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt1 en wordt 

overigens Uitdrukkelijk tegengesproken door de obJectieve vaststellingen van het 

strafdossier, zoals de luchtfoto's uit 2003-2005 (stuk 15L 2006-2009 (stuk 14)1 2011 (stuk 13) 

en 2013-2014 (bijlage van stuk 61 van de rechtspleging in eerste aanleg), alsmede door de 

vaststelling dat beklaagde zelf op 10.02.2014 een 'kapmachtiging voor bomen en struiken in 

een privébos' heeft aangevraagd voor het bewuste perceel. 

Het argument van beklaagde, ontwikkeld op blz. 20 van zijn beroepsconclusie, is gebaseerd 

op de vermelding in de notariële akte dat het om "agrarisch gebied" gaat, alsmede op de 

vermelding: "2) Bosdecreet: beide partijen verklaren dat het hiervoor beschreven goed niet 

kan beschouwd worden als een bos of een onderdeel ervan volgens de bepalingen van het 

Bosdecreet." 

Hierboven heeft het hof reeds geoordeeld dat deze vermeldingen geenszins bepalend 

kunnen zijn inzake de werkelijke toestand van het perceel biJ de aankoop ervan door 

beklaagde1 noch inzake de al dan niet toepasselijkheid van het Bosdecreet op het perceel. 

Op blz. 21 van zijn beroepsconclusie houdt beklaagde voor dat hij slechts een gering aantal 

bomen heeft gekapt, hetgeen zou blijken uit de door de natuurinspectie genomen foto 1s 
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(stukken 181-185). Deze foto's ziJn uiteraard slechts een momentopname, zodat het aantal 

(op dat ogenblik) aanwezige stronken, geenszins bepalend is voor het aanta l door beklaagde 

gekapte bomen. 

Hetgeen bepalend is, is enerzijds de vaststelling dat op het perceel van beklaagde op het 

ogenblik dat beklaagde dit perceel aankocht een bos aanwezig was, zoals wordt bevestigd 

door de recente luchtfoto's, de door beklaagde aangevraagde kapvergunning en de 

vaststelling door de plaatselijke boswachter d.d. 19.03.2014, en anderzijds de vaststelling 

door natuurinspecteur d.d. 25.08.2014 dat het bos met een oppervlakte 

van circa 17 x 70 m kaalgekapt is. 

Het feit dat de herstelvordenng als voorwerp heeft het aanplanten van minstens 250 nieuwe 

bomen (zomereik, beuk en ruwe berk), betekent niet dat er door beklaagde 250 bomen 

werden gekapt. De herstelvordering beoogt het herstel in de oorspronkelijke toestand, 

dewelke niet noodzakelijk identiek dezelfde bomen en hetzelfde aantal bomen dient te zijn. 

Tenslotte 1s de inhoud van de klachten van de omwonenden evenmm bepalend inzake de 

werkelijke toestand van het perceel btj de aankoop ervan door beklaagde, noch inzake de al 

dan niet toepasselijkheid van het Bosdecreet op het perceel. De bewering op blz. 23 van de 

beroepsconclusie, namelijk dat door de vorige eigenaar zelf ook bomen zouden verwijderd 

zijn, wordt door niets gestaafd. Beklaagde zelf heeft hiervan overigens géén melding 

gemaakt in zijn eerste uitvoerige verklaring d.d. 17.03.2015 (stuk 10). 

5. straftoemeting 

Bij de straftoemetmg wordt m hoofde van beklaagde rekening gehouden met: 

de persoon en de ingesteldheld van de beklaagde, 

zijn gunsttg strafrechtelijk verleden, waardoor hij nog in aanmerking komt voor een 

straf met uitstel van tenuitvoerlegging, 

de omstandigheden en ernst van de feiten, die getuigen van een gebrek aan respect 

voor het milieu in het algemeen en voor de bepalmgen van het Basdecreet in het 

bijzonder, 

de vaststelling dat beklaagde zelfs na de ontvangst van de aanmaning d.d. 25.08.2014 

overeenkomstig art. 16.3.27 van het Milieuhandhavingsdecreet verder 

werkzaamheden heeft uitgevoerd aan het- inmiddels ontboste- perceel door onder 

meer de stronken en de takken te verwijderen en gras m te zaat en, 
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het verstrijken van de tijd sedert de feiten zonder dat er sprake is van het 

overschrijden van de redelijke termijn. 

Daûom werd aan de beklaagde door de eerste rechter om oordeelkundige redenen, 

beaamd en overgenomen door het hof, een wettige, passende en aangepaste bestraffing 

opgelegd. 

Het hof bevestigt aldus de door de eerste rechter opgelegde geldboete van 1.000 euro te 

vermeerderen met de opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met 

Uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een proeftermijn van 3 jaar voor de helft van de 

geldboete, namelijk 500 euro meer opdeciemen. 

Deze geldboete moet de beklaagde ervan weerhouden in de toekomst dergelijke laakbare 

handelingen te stellen en moet hem leren het milieu in het algemeen en de bepalingen van 

het Bosdecreet in het bijzonder nauwgezet te respecteren. 

Nochtans moet beklaagde beseffen dat wanneer hij tijdens de proefperiode opnieuw 

dergeliJke feiten of andere ernstige feiten zou plegen, het verleende gedeeltelijk uitstel van 

tenuitvoerlegging van de geldboete kan worden herroepen. 

Net zoals de eerste rechter, gaat het hof niet in op het verzoek van beklaagde tot het 

verlenen van de opschorting nu een dergelijke gunstmaatregel niet van aard is om beklaagde 

afdoende te wijzen op zijn maatschappelijke beperkingen en verplichtingen. 

Opschortmg van de uitspraak van de veroordeling 1s immers een buitengewone gunst, d1e er 

onder meer toe strekt te voorkomen dat een veroordelende maatregel, buiten haar 

normalerwijze te voorziene gevolgen en onder andere door de eraan verbonden publiciteit, 

voor de beklaagde een onevenwichtige sociaal-economische declassenng zou meebrengen. 

Beklaagde toont niet aan dat een veroordeling wegens de fe1ten van ontbossing voor hem 

een onevenwichtige sociaal-economische declassenng zou meebrengen, zodat niet wordt 

ingegaan op het verzoek van beklaagde om hem het voordeel van de opschorting toe te 

staan. 

De omvang van de opgelegde geldboete 1s aangepast aan de ernst van de feiten, en de duur 

van de vervangende gevangenisstraf is aangepast aan de omvang van de geldboete. 
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5.2. De herstelvordering 

Op grond van artikel 16.6.6.§1 van het Milieuhandhavingsdecreet dient de gemachtigde 

ambtenaar bij het ANB de herstelvordering in op 10.03.2016 (stuk 206). Het herstel in de 

oorspronkelijke toestand houdt in dat de ontbost e oppervlakte die tenminst e geraamd 

wordt op 0,1995 ha van de oorspronkelijke perceefsoppervlakte van 0,2789 ha van 

grondperceel nr. te opnieuw dient herbebost te 

worden, door middel van een heraanplanting met een streekeigen en standplaatsgepast 

bosbestandstype. 

De daartoe te gebruiken aan te planten boomsoorten worden bepaald als volgt: 

Zomereik (Quercus robur): minstens 100 exemplaren, in de plantsoenmaat 

'bosplantsoen' met assortimentafmetingen 80 à 150 cm; 

Beuk (Fagus sylvatica): minstens 50 exemplaren, in de plantsoenmaat 'bosplantsoen' 

met assortimentsafmetingen 60 à 120 cm; 

Ruwe Berk (Betula pendula): minstens 100 exemplaren, 1n de plantsoenmaat 

'bospfantsoen' met assortimentafmetingen 60 à 150 cm. 

En dit volgens de modaliteiten en voorwaarden zoals vermeld in de herstelvordering d.d. 

10.03.2016 (stuk 206). 

Beklaagde is van oordeel dat deze herstelvordering onredelijk is, aangezien deze 

herstelvordering gebaseerd zou zijn op basis van vermoedens van een oorspronkelijke 

_toestand en bovendien geen rekening gehouden zou zijn met de toegelaten kapping volgens 

de geldig verkregen vergunning. 

De redeliJkheid van de herstelvordering wordt niet aangetast door de vaststelling dat de 

herstelvordering de aanplanting van andere boomsoorten beoogt dan de boomsoorten die 

er oorspronkelijk op het perceel stonden, noch door de vaststell ing dat de aanplantmg wordt 

gevorderd van een groter aantaf bomen dan er oorspronkelijk op het perceel stonden cfr. 

Cass. 8 september 2009, P090402.N/3). 

Hierboven werd reeds vastgesteld dat er op het perceel, op het ogenblik van de aankoop van 

het perceel door beklaagde, een gemengd bos stond bestaande uit de soorten Amerikaanse 

Vogelkers, Berk, Zomereik, Wilgen, ... , en de herstelvordering beoogt het herstel van dit bos 

met soortgelijke (doch niet noodzakeliJk Identieke) boomsoorten, hetgeen wel degelijk 

kadert in een goed bosbeleid. 
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De herstelvordering werd ingeleid door de bevoegde overheid. Zij vermeldt de overtreden 

wetsbepalingen en beschrijft de toestand voorafgaand aan het misdrijf. De herstelvordering 

is niet kennelijk onredelijk noch onevenredig. 

De herstelvordering werd door de eerste rechter terecht gegrond verklaard, en het hof 

herneemt voor zoveel als nodig de oordeelkundige redengeving van de eerste rechter op dit 

punt. 

Het hof bevestigt het eerste vonnis op dit punt, met dien verstande dat de hersteltermijn 

van 12 maanden ingaat vanaf het in kracht van geWijsde treden van huidig arrest. 

6. Wettelijke bepalingen 

Het hof houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen, de artikelen: 

11, 12, 14, 24, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 

162, 185, 190, 190ter, 194, 195, 199, 200, 202, 203, 203bis, 204, 210, 211 van het 

Wetboek van Strafvordering 

1, 2, 3, 7, 38, 40 van het Strafwetboek 

16.6.3.quinquies, 16.6.6., 16.6.9 van het decreet van 5 april1995 

3 van het decreet van 13 juni 1990 

1 van de wet van 5 maart 1952 

2 en 3 van de wet van 28 december 2011 

59 en 60 van de programmawet van 25 december 2016 

1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 

58 van het KB van 18 december 1986 

28 en 29 van de wet van 1 augustus 1985 

4 §3, 5 en 10 van de wet van 19 maart 2017 

6 van het KB van 26 april 2017 

91 van het KB van 28 december 1950 

7. Beslissing 

Het hof, 
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Rechtdoende op tegenspraak; 

Beslist op grond van de hoger vermelde redenen, binnen de perken van de hogere beroepen 

zoals hiervoor bepaald, als volgt: 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Op strafrechtelijk gebied 

Bevestigt het bestreden vonnis voor wat betreft: 

de schuldigverklaring van beklaagde, 

de opgelegde bestraffing, 

de opgelegde bijdrage van 25 euro meer 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200 

euro, 

de opgelegde geïndexeerde vergoeding van 51,20 euro; 

Wijzigt het bestreden vonnis voor het overige als volgt: 

Veroordeelt beklaagde tevens tot betaling van een bijdrage van TWINTIG EURO aan het 

Fonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

De herstelvordering 

Verklaart de herstelvordering gegrond; 

Beveelt de beklaagde bij toepassing van art. 16.6.6.§1 van het decreet van OS april 1995 

houdende algemene bepalingen inzake milJeubeleid om het terrem binnen een termijn van 

TWAALF MAANDEN vanaf het in kracht van gewijsde treden van hu1d ig arrest in de 

oorspronkelijke toestand te herstellen, met name het losfrezen van de aangebrachte 

graszoden gevolgd door de heraanplanting met boompjes, zoals gespecifieerd in de 

herstelvordering van 10 maart 2016 van het Agentschap Natuur en Bos en zoals hierna 

weergegeven: 

De ontboste oppervlakte die huidig geraamd wordt op, tenminste, 0,1995 ha van de 

oorspronkelijke perceelsopperv/akte van 0,2789 ha van grondperceel nr. te 
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dient opnieuw herbebost te worden, door middel van een 

heraanplanting met een streekeigen en standplaatsgepast bosbestandstype. 

De daartoe te gebruiken aan te planten boomsoorten worden bepaald als volgt: 

Zomereik (Quercus robur): minstens: 100 exemplaren in de plantsoenmaat 

'bosplantsoen' met assortimentafmetingen 80 à 150 cm,· 

Beuk {Fagus sylvatica): minstens 50 exemplaren, in de plantsoenmaat 'bospfantsoen ' 

met assortimentsafmetmgen 60 à 120 cm; 

Ruwe Berk {Betula pendu/a): mmstens 100 exemplaren, in de plantsoenmaat 

'bosplantsoen' met assortimentafmetingen 60 à 150 cm; 

Deze aan te planten bosplantsoenen dienen te worden aangeschaft b1j een professionele 

boomkwekerij. De aankoopfactuur en het bijhorend herkomstattest kunnen dan dienen als 

bewijs daartoe. 

Het te gebruiken plantverband mag minstens niet rwmer geplaatst staan dan 3 m x 3 m (= 

circa een 250-tal te planten boompjes nodig). De boomsoorten moeten 'groep per groep' in 

homogene groepjes van telkens en 25-tal boompjes van dezelfde soort afwisselend op het 

terrein worden uitgeplant; derwijze zullen er een 4-tal groepjes Zomereik zijn, een 2-ta/ 

groepjes Beuk, en een 4-tol groepjes Berk. 

Als grondbewerkmg voorafgaandelijk aan de planting op het terrein uit te voeren, IS het 

machinaal stukfrezen nodig van de graszode van het voorheen ingezaaide weilandgras, 

zodanig dat die kunstmatige graszode opnieuw gebroken wordt en zodamg dat de bovenste 

aardegrond oppervlakkig wat komt los te liggen, hetgeen het inplanten van de jonge 

boompjes vergemakkelijkt en hun gunstig aanslaan verbetert. En hetgeen tevens de 

omstandigheden verbetert om bijkomende spontane kieming van natuurlijke verjongmg van 

andere boom- of struiksoorten nog toe te laten. 

Dergelijke spontaan opkiemende natuurlijke verjongmg dient te worden toegelaten, ter 

aanvulling op het wat ruimere plantverband 3 m x 3 m van de aan te planten loofboompjes. 

Het plantsoen dient te worden aangeplant 'volgens de regels van de kunst', met de wortels 

geplaatst in het plantputje dat voldoende plaats biedt, met de stamspil rechtop geplaatst en 

de topscheuten onbeschadigd zodat een normale rechtopgaande groe1 mogelijk zal z1jn. 
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Indien dit bosplantsoen niet zou 'aanslaan' en er boompjes zouden afsterven, dan dient dit in 

een volgend plantseizoen opnieuw aangevuld te worden door middel van een heraanplanting 

met nieuwer gezonde plantexemplaren van dezelfde soort. 

De aanplanting met bosplantsoen dient te worden uitgevoerd in een geschikte periode 

tijdens het zogenaamde 'plantseizoen'; dit is periode van de vegetatie rust, als de 

loofboomsoorten onbebladerd z1jn. In onze gewesten is het gebruikelijke jaarlijkse 

'plantseizoen' te situeren in de periode tussen circa 15 december tot circa 31 maart. 

Veroordeelt de beklaagde, voor het geval dat aan de veroordeling tot herstel niet wordt 

voldaan, tot betaling aan de gemachtigde ambtenaar van een dwangsom van VIJFTIG EURO 

per dag vertraging in de tenuitvoerlegging van deze herstelmaatregel, met dien verstande 

dat die dwangsom zal opvorderbaar zijn vanaf de eerste dag na de hoger vermelde 

hersteltermijn in zoverre het huidig arrest vooraf werd betekend; 

Zegt dat de gemachtigde ambtenaar het arrest zelf kan uitvoeren op kosten van de 

beklaagde als deze de herstelmaatregel niet binnen de hoger bepaalde termiJn is 

nagekomen; 

De kosten 

Laat de kosten van het hoger beroep van het Openbaar Ministerie ten laste van de Staat; 

Veroordeelt de beklaagde tot de ovenge kosten van de strafvordering in beide aanleggen, 

deze voorgeschoten door de openbare partij 1n totaal begroot op 135,01 euro. 
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Dit arrest is gewezen te Antwerpen door het hof van beroep, kamer C4, samengesteld Uit: 

'raadsheer d.d. voorzitter 

raadsheer 

plaatsvervangend raadsheer 

en in openbare terechtzitting van 20 december 2017 

uitgesproken door raadsheer d.d. voorzitter 

in aanwezigheid van het lid van het Openbaar Ministerie vermeld in het proces-verbaal van 
de terechtzitting 

met bijstand van griffier 

m de onmogelijkheid Zijnde om te tekenen 

(art. 195bis Wetboek van Strafvordering) 

r-- PAGE 01-00001003857 -0022-0022-0 1- 0 1-~ 

L •

• 1!1 
' ~ 

lil : _) 




