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Not.nr. DE.66.H2.130168/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 306 

verdacht van: 

geboren te 

gepensioneerd, 

wonende te 

- beklaagde -

op 

, (RRN 

Als dader of mededader in de zin van ;:~rtikel 66 Strafwetboek; 

Opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
veiligheidsmaatregelen of de door de strafrechter opgelegde maatregelen niet te hebben 
uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd, namelijk het besluit houdende bestuurlijke 
maatregelen BHBM.2015.0V.035 van 15 oktober 2015 van het Agentschap voor Natuur en 
Bos, 

a) meer bepaald artikel 1, maatregel 1 dat voorschreef dat de heraanplanting, nader 
omschreven· In artikel 2 en 3 van de kapmachtiging Dl/512.250-7/4/2009/ 000020, diende 
uitgevoerd te zijn tegen 31 maart 2016 

Te in de periode van 01 april 2016 tot de datum van het bevel tot 
dagvaarding (st. 2-4, 18 en 34--37) 

b) meer bepaald artikel1, maatregel2 dat het verwijderen van het gestapelde materiaal en 
groenafval voorschreef tegen uiterlijk eind november 2015 

Te in de periode van 01 december 2015 tot de datum van het bevel tot 
dagvaarding (st. 2-4, 18 en 34-37) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1§2, 1 o van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 
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Vordering herstel 

Tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het staken van het strijdige gebruik 
of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de rechtbank te bepalen termijn, 
onder verbeurte van een dwangsom van € 50 per dag bij overtreding van dit verbod, meer 
bepaald tot heraanplanting conform de kapmachtiging en het verwijderen van het 
gestapelde materiaal en groenafvaL 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 5 november 2018 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de tenlastelegging A; 

De rechtbank VEROORDEELT beklaagde tot een GELDBOETE van TWEEHONDERD EURO, 
verhoogd met 70 opdeciemen (x 8) of 1.600,00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 maanden; 

De rechtbank verleent beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van de HELFT 
van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval gedurende de 
proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een criminele straf of 
hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding - kosten 

Spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 25,00 
euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt beklaagde, krachtens artike14 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalen van een 
bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 
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Legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

Veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 28,46 
euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Herstelvordering 

BEVEELT t.a.v. beklaagde over te gaan tot het herstel van de plaats in de oorsoronke/ijke 
toestand van het perceel te kadastraal gekend als 

door het heraanplanten van het perceel onder de voorwaarden van de 
kapmachtiging, namelijk: de gekapte oppervlakte te herbebossen met standplaatseigen 
loofhout in enig verband (maximaal3 x 3m}, zoals zomereik, boskers, en haagbeuk eventueel 
met een tussen- of randbeplanting van inheemse struiksoorten als Gelderse roos, hazelaar, 
sprok, ... en het verwijderen van al het materiaal gestapeld langs de kant van de tuin(en), 
alsook het groenafval, zonder dat er nog meer groenafval of ander materiaal mag bijkomen, 
dit alles binnen een termijn van een jaar na het in kracht van gewijsde treden van dit vonnis, 
onder verbeurte van een dwangsom van 50,00 euro per dag vertraging . 

./ Overige burger/1/ke belangen 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
5 december 2018 door de beklaagde 
vonnis"; 

tegen "alle beschikkingen van het 

11 december 2018 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op 
strafgebied". 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op: 

5 december 2018 door de beklaagde 
11 december 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 10 januari 2020 in het Nederlands: 
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de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 
generaal. 

advocaat-

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 5 november 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de beklaagde ingediende "grievenformulier hoger beroep", 
opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald welke grieven 
tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op strafgebied met betrekking tot: 

de procedure: de beklaagde preciseert dat hij zich in hoger beroep wenst te verdedigen 
met een advocaat. Zijn mondelinge argumentatie werd volgens hem (door de eerste 
rechter) niet in overweging genomen; · 
de schuld: de eerste rechter hield volgens de beklaagde geen rekening met de vraag van 
de gemeente en Ovam om een grondontleding op het betrokken perceel, 
waardoor er geen aanplanting is gebeurd. Het perceel is een voormalige stortplaats van 

. de gemeente; 
de straf: de beklaagde meent dat hij als gevolg van de ingewikkelde administratieve weg 
bij Ovam en het Agentschap voor Natuur en Bos ten onrechte schuldig werd verklaard. 
Hij stelt te goeder trouw het overleg te zijn aangegaan en de heraanplanting nooit te 
hebben betwist, redenen die hij ook aanvoert in de door hem aangekrulste rubriek 
"Andere". 

Daarnaast meent de beklaagde dat hij ook op burgerlijk gebied ten onrechte werd 
veroordeeld. 

In het door het openbaar ministerie Ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
eveneens bepaald welke grieven tegen het vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de strafmaat. Volgens het openbaar ministerie verleende de 
eerste rechter ten onrechte gedeeltelijk uitstel voor de geldboete. Daarnaast stelt het 
openbaar ministerie volgberoep aan te tekenen, waardoor het openbaar ministerie te 
kennen geeft dat het, binnen de perken van het hoger beroep van de beklaagde, tegen het 
bestreden vonnis dezelfde grieven aanvoert als de beklaagde. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 
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2.3 De hoger beroepen van respectlef de beklaagde en van het openbaar 
ministerie 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. 111 dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief In de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

3. De eerste rechter vatte de feiten samen als volgt: 

"Op 14 januari 2009 wordt aan beklaagde een kapmachtiging afgeleverd voor een perceel 
gelegen aan de te met een oppervlakte van 0,31 hectare. 
Volgens het gewestplan is het perceel gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
De kapmachtiging is geldig tot 13 januari 2014 en bepaalt onder meer dat: 

de machtiging geen aanleiding mag geven tot het creëren van open ruimten In het bos, 
noch tot het omzetten van bos naar tuin, park, welde of akker. Door de velllng mag de 
beboste oppervlakte niet afnemen (art. 2); 
de aanvrager verbindt er zich toe de gekapte oppervlakte te herbebossen met 
standplaatseigen loofhout in enig verband (maximaal 3 x 3m}, zoals zomereik, boskers, 
en haagbeuk eventueel met een tussen- of randbeplanting van inheemse struiksoorte,n 
als Gelderse roos, hazelaar, sprok, ... ten laatste in het plantseizoen volgend op de kapping 
(art. 3}; 
het Is zonder toestemming van de bosbeheerder en machtiging van het Bosbeheer, in alle 
privé-bossen verboden: resten, vuilnis, afval, van welke aard ook, achter te laten buiten 
de daartoe ter beschikking gestelde verzamelplaatsen, met uitzondering van houtafval en 
boomschors die achterblijven na een toegestane exploitatie ( Bosdecreet artikel97, §2). 

Op 30 juni 2015 draagt de Cel Beleid bij het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en 
Energie het kapmachtigingsdossier over aan de Cel Natuurlnspectie, omdat naar aanleiding 
van een controle werd vastgesteld dat het bosperceel waarop de kapmachtiging van 
toepassing is, omgezet werd tot een weide. 

Op 16 augustus 2015 gaat de inspectie ter plaatse en stelt het volgende vast: 

zo goed als gans het perceel is bedekt met een graszode, die zo te zien regelmatig 
gemaaid wordt; 
langs de zuidrand en in het perceel staan nog een zevental eiken; 
aan de oostelijke rand is er nog een kleine oppervlakte begroeid met struiken; 
de bodem lijkt niet de oorspronkelijke bosbodem; 
aan de rand met de weide is een niveauverschil van een twintigtal centimeter; 
langs de noordelijke kant, dit is aan de rand met de tuinen, ligt er allerhande materiaal en 
hout opgestapeld. 

Tijdens zijn verhoor op 1 oktober 2015 verklaart beklaagde dat: 
hij al ongeveer twintig j aar de eigenaar is van het perceel; 
wanneer hij het perceel kocht er al populieren op stonden en dit sinds 1955; 
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hij in 2009 een kapmachtiging aanvroeg en dat hij in 2011 de bomen heeft gekapt; 
hij bereid is om eiken of beuken te planten, enkel in twee rijen· in het midden op de 
wettelijke afstand van zes meter van de rand van de weide en twee meter van de tuinen; 
gezien zijn leeftijd hij niet weet of hij de vegetatie onder de bomen zallaten ontwikkelen 
tot bosvegetatie; 
hij bereid is om met tijd al wat geen hout is van het perceel te verwijderen. 

Op 15 oktober 2015 wordt een besluit houdende bestuurlijke maatregelen opgesteld, waarin 
de volgende maatregelen worden opgelegd: 

heraanplanten van het perceel onder de voorwaarden van de kapmachtiging (artikel2 en 
3} en dit tegen uiterlijk 31 maart 2016; 
het verwijderen van al het materiaal gestapeld langs de kant van de tuin(en), alsook het 
groenafval, tegen uiterlijk eind november 2015 en er mag geen groenafval of ander 
materiaal meer bijkomen. 

Op 15 april 2016 gaat de Natuurinspectie nogmaals ter plaatse. Ze stellen vast dat de 
toestand onveranderd is: er werd niet heraangeplant en het perceel wordt beheerd als weide 
of hooiland; de composthoop werd niet verwijderd, maar is niet aangegroeid en er werd niets 
van het bouwmateriaal verwijderd van het perceel. 

Tijdens een herverhoor op 28 april2016 verklaart beklaagde dat: 

de composthoop niet verder is aangevuld en dat hij dat verder zo gaat laten; 
het bouwmateriaal tegen eind 2016 zal weg zijn; 
hij geen kosten gaat maken om te heraanplanten vooraleer er gunstig werd beslist 
omtrent zijn verzoek tot sanering. Volgens hem is er immers sprake van historische 
vervuiling." 

4. Het hof preciseert de periode van de onderdelen a) en b) van de telastlegging A als volgt: 
"van 1 april 2016 tot 6 september 2018" (onderdeel a)) en "van 1 december 2015 tot 6 
september 2018" (onderdeel b)). Deze precisering laat de feiten van de telastlegging A 
onverlet en voegt daar geen feiten aan toe. Het is op de zo gepreciseerde onderdelen a) en 
b) van de telastlegging A dat de tegenspraak betrekking had. Telkens hierna sprake is van de 
onderdelen a) en b) van de telastlegging A, betreft het deze zoals hier verbeterd. 

5.1 De onderdelen a) en b) van de telastlegging A zijn voor het hof bewezen gebleven. De 
beklaagde heeft de hem opgelegde bestuurlijke maatregelen niet uitgevoerd en heeft 
nagelaten om, zoals voorzien in de kapmachtiging, het bos opnieuw aan te planten tegen 31 
maart 2016 en het gestapelde materiaal en groenafval te verwijderen uiterlijk eind 
november 2015. 

Ten onrechte stelt de beklaagde dat hij in de onmogelijkheid was en is om nieuwe 
aanplantingen uit te voeren omdat de grond vervuild zou zijn. Op het betrokken perceel zou 
zich volgens de beklaagde begin de jaren '50 een zavelput hebben bevonden die de 
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gemeente opvulde met huisvuil. Hij kan het perceel niet opnieuw bebossen, zo 
stelt hij, omdat dit een belemmering zou zijn voor de latere sanering van de grond. 

Uit het navolgend proces-verbaal van 15 april 2016 van het 
Agentschap voor Natuur en Bos blijkt nochtans dat het perceel bij de gemeente 
niet gekend is als een site van huishoudelijk afval uit het verleden (zie p. 23 strafdossier). Het 
is enkel . op basis van· wat de beklaagde de gemeente hierover vertelde, dat dit werd 
gen.oteerd in het grondeninformatieregister. Dat het perceel is opgenomen in het register 
van de vervuilde gronden, bewijst dus niet dat de grond effectief vervuild is. De toelichting 
bij het perceel op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (hierna: 
de Ovam) waarnaar de beklaagde verwijst (www.degrotegrondvraag.be) luidt trouwens 
letterlijk als volgt: "Uw grond staat gekend als risicogrond. Mogelijk hebben er ooit 
activiteiten met een verhoogd risico op bodemverontreiniging plaatsgevonden of vinden er 
nog steeds risicoactiviteiten plaats. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er ook effectief sprake . 
is van bodemverontreiniging. Een onderzoek moet daarover uitsluitsel geven." 

Het is eveneens op basis van de eenzijdige informatie van de beklaagde dat de gemeente 
de Ovam contacteerde (zie de mail van de gemeente van 21 januari 2016- stuk 

4 van de burgerlijke partij). De Ovam liet de beklaagde per brief van 15 januari 2019 weten 
voor het perceel, eigendom van de beklaagde, een oriënterend bodemonderzoek te zullen 
uitvoeren. Dit zal echter gebeuren binnen een meerjarenplanning (zie stuk 5 van de 
burgerlijke partij). 

De beklaagde brengt geen andere stukken aan op basis waarvan hij de beweerde 
verontreiniging aannemelijk maakt . Hij kan dan ook bezwaarlijk voorhouden dat deze 
beweerde vervuiling een geval van materiële overmacht vormt die bij hem heeft geleid tot 
een onoverkomelijke dwaling, waardoor het voor hem onmogelijk is om het perceel te 
herbebossen. Evenmin maakt de beklaagde enigszins aannemelijk dat een eventuele 
vervulling de aanplanting belette. 

5.2 In tegenstelling tot wat de beklaagde beweert, blijkt uit niets.dat de kapmachtiging hem 
zou opleggen om aanplantingen aan te brengen op twee meter van de scheidingslijn tussen 
twee erven, terwijl dit volgens de beklaagde met toepassing van artikel 35bis, §5 
Veldwetboek zes meter moet zijn. 

Een vergunning van het college van burgemeester en schepenen is niet vereist, aangezien de 
beklaagde werd verplicht om te heraanplanten, als voorwaarde van de op 14 januari 2009 
verleende kapmachtlging. 

5.3 De beklaagde voert aan dat hij geprobeerd heeft in dialoog te gaan met het Vlaamse 
Agentschap Natuur en Bos en dat hij verschillende alternatieven voor de herbebossing heeft 
voorgesteld, maar dat hij hiervoor geen gehoor vond. Ook dit doet geen afbreuk aan de 
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vaststelling dat hij een strafrechtelijke inbreuk pleegde en is niet van aard om hem van 
schuld te ontheffen. 

Anders dan hij stelt, handelde hij niet zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon en zonder 
opzet. Dat hij "te goeder trouw" zou hebben gehandeld, is niet relevant. De beklaagde stelde 
wetens en willens een strafbare gedraging en maakt enige grond van rechtvaardiging, 
schuldontheffing of niet-toerekenbaarheid niet enigszins aannemelijk. 

5.4 Tot slot voert de beklaagde geen enkele valabele reden aan waarom hij de tweede 
bestuurlijke maatregel van het besluit van 15 oktober 2015 niet naleefde, namelijk het 
verwijderen van het gestapelde materiaal en groenafval tegen uiterlijk eind november 2015. 

6. De beklaagde pleegde de feiten van de telastlegging A, onderdelen a) en b), met eenzelfde 
misdadig opzet, zodat voor ze samen slechts een straf moet worden opgelegd (artikel 65, 
eerste lid Strafwetboek). 

De door de beklaagde gepleegde feiten vertonen een zekere ernst. Op 14 januari 2009 
bekwam hij een kapmachtiging, onder de voorwaarde dat hij de gekapte oppervlakte zou 
herbebossen ten laatste in het plantseizoen volgend op de kapping. De beklaagde liet na om 
dit te doen en vormde het bosperceel om tot een weide. Daarnaast liet hij na om het op het 
perceel gestapelde materiaal en afval te verwijderen. Ook de daarop volgende bestuurlijke 
maatregel van 15 oktober 2015 legde hij naast zich neer. Hierdoor liet de beklaagde zijn 
eigen belang primeren op dat van een goede ruimtelijke ordening. 

Het strafregister van de beklaagde is blanco. 

Rekening houdend met deze gegevens, is enkel de hierna bepaalde effectieve geldboete 
voor de beklaagde passend en noodzakelijk om hem de ernst van de gepleegde feiten te 
doen inzien en om hem ertoe aan te zetten voortaan geen dergelijke misdrijven meer te 
plegen. 

De bewezenverklaarde feiten die zoals hiervoor vermeld een voortgezet misdrijf vormen, 
werden gepleegd in de periode van 1 december 2015 tot 6 september 2018, dit is deels vóór 
en deels na 1 januari 2017, zodat de geldboete, uitgedrukt in euro, met 70 deciemen moet 
worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 
vervangende straf te voorzien voor het geval de beklaagde de geldboete niet zou betalen. 

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

Het hof veroordeelt de beklaagde ook tot het betalen van: 
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de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, vermeerderd 
met 70 deciemen tot 200 euro (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
en andere bepalingen); 

een bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand (artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017). 

De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der strafprocedure waartoe iedere 
veroordeelde vóór 1 januari 2020 diende te worden veroordeeld en de verhoging van de 
gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de correspondentiekosten, kunnen niet 
meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken opgeheven bij 
artikel 43 van het koninklijk besluit van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie 
van de arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke 
gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, geverifieerd, 
betaald en teruggevorderd (BS 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit trad in werking 
op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk besluit van 15 december 2019). 

8. Het openbaar ministerie vorderde op de rechtszitting van 10 januari 2020 de bevestiging 
van de door de eerste rechter bevolen herstelmaatregeL De eerste rechter overwoog en 
besliste met betrekking tot het gevorderde herstel: 

"Beklaagde heeft het perceel ontbost op grond van de hem verleende kapmachtiging, maar 
heeft vervolgens nagelaten om het bos opnieuw te heraanplanten en het achtergelaten afval 
te verwijderen. Het is echter noodzakelijk om het, bos te herstellen in de oorspronkelijke 
toestand en het herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand bestaat in deze zaak in 
het heraanplanten van het bos onder de voorwaarden van de kapmachtiging, namelijk: de 
gekapte oppervlakte te herbebossen met standplaatseigen loofhout in enig verband 
(maximaal 3 x 3m}, zoals zomereik, boskers, en haagbeuk eventueel met een tussen- of 
randbeplanting van inheemse struiksoorten als Gelderse roos, hazelaar, sprok,... en het 
verwijderen van al het materiaal gestapeld langs de kant van de tuin(en}, alsook het 
groenafval, zonder dat er nog groenafval of ander materiaal mag bijkomen. 

De door het Openbaar Ministerie gevorderde dwangsom van 50,00 euro per dag moet 
worden opgelegd nu uit het strafdossier en de behandeling ter terechtzitting de onwil van de 
beklaagde is gebleken om over te gaan tot het volledig herstel. Het Agentschap voor Natuur 
en Bos heeft er namelijk belang bij dat de veroordeelde zelf de veroordeling tot het herstel 
nakomt gelet op de beperkte overheidsmiddelen de zware procedure van aanbesteding en de 
lange tijd nodig voor een ambtshalve uitvoering. Tenslotte is het de beklaagde die 
veroordeeld wordt om de plaats in haar vorige toestand te herstellen en heeft de 
gemeenschap er baat bij dat dit ten spoedigste gebeurt. Een dwangsom is daartoe het meest 
efficiënte middel." 
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Het hof treedt deze overwegingen bij, maakt deze tot de zijne en bevestigt de door de eerste 
rechter bevolen herstelmaatregel, inclusief de opgelegde dwangsom. Zoals hoger besproken, 
blijkt anders dan de beklaagde stelt uit geen enkel gegeven dat dit herstel onmogelijk zou 
zijn of strijdig met artikel 35bls, §5 Veldwetboek. · 

De beklaagde dient het herstel uit te voeren binnen een termijn van een jaar na het 
definitief worden van dit arrest. 

9. Terecht heeft de eerste rechter de burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden (art. 4 
Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering). 

OP DEZE GRONDEN, 
Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de bepalingen 
vermeld in de telastlegging, en van de artikelen: 

100 Strafwetboek, 
211 en 211bis Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

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

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de burgerlijke 
belangen; 

wijzigt het beroepen vonnis voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

preciseert de onderdelen a) en b) van de telastlegging A zoals hoger vermeld In randnummer 

verklaart de beklaagde 
telastlegging A; 

schuldig aan de onderdelen a) en b) van de 

veroordeelt de beklaagde voor deze feiten samen tot betaling van een geldboete van 200 
euro, verhoogd met .70 deciemen en zo gebracht op 1.600 euro, of een vervangende 
gevangenisstraf van twee maanden; 
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veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro, als bijdrage tot de financiering 
van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro aan het 
Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie herbegroot op 25,87 euro in eerste aanleg en 92,11 euro in 
beroep; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagde over te gaan tot het herstel van de plaats in de 
oorspronkelijke toestand van het perceel te kadastraal gekend als 

door het heraanplanten van het perceel onder de 
voorwaarden van de kapmachtiging, namelijk: de gekapte oppervlakte te herbebossen met 
standplaatseigen loofhout in enig verband (maximaal 3 x 3m), zoals zomereik, boskers, en 
haagbeuk eventueel met een tussen- of randbeplanting van inheemse struiksoorten als 
Gelderse roos, hazelaar, sprok, ... en het verwijderen van al het materiaal gestapeld langs de 
kant van de tu in(en), alsook het groenafval, zonder dat er nog meer groenafval of ander 
materiaal mag bijkomen, dit alles binnen een termijn van een jaar na het in kracht van 
gewijsde treden van dit arrest; 

beslist dat op vordering van het Agentschap voor Natuur en Bos door de beklaagde 
een dwangsom zal worden verbeurd van 50 euro per dag vertraging in de nakoming 

van dit bevel, te rekenen vanaf het verstrijken van de termijn van een jaar vanaf de dag 
waarop dit arrest in kracht van gewijsde zal zijn getreden. 
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Kosten eerste aanleg: 
Dagv. bekl.: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis.: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

€ 25,87 

€ 24,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 27,11 

€ 92,11 

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

en plaatsvervangend magistraat en in openbare rechtszitting 
van 21 februari 2020 uitgesproken door wnd. kamervoo·rzitter in 
aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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