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Not.nr. VU.64.H2.150156/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1.nr. 98S 

verdacht van: 

geboren te 

gepensioneerd, 

wonende te 

- beklaagde -

op 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, 

A. Te , op 10 december 2015 
Bij inbreuk op de artikelen 3 §3, 1°, 14 en 15, strafbaar gesteld door artikel 23 al. 1 van de 
wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met _l 

======= wapens, een vergunningsplichtig vuurwapen, als persoon bedoeld in de artikelen 11 §3, go a) _ 
en b) van hoger vernoemde wet, zonder wettige reaen vuurwapens gedragen te hebben 
zonder een wapendrachtvergunning, namelijk een jachtwapen superposé kaliber 12 merk 

serienumme1 

B. Te op niet nader te bepalen tijdstippen In de periode van 01.01.2015 tot 
en met 16.07.2015 
In strijd met artikel 19 al. 1 van het jachtdecreet d.d. 24 jull1991, spijt het verbod, gebruik te 
hebben gemaakt van netten, strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen en van enig ander tuig 
geschikt om jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te 
vergemakkelijken, meer bepaald aldicarb en carbofuran gemengd te hebben in een bol 
gehakt en deze te hebben achtergelaten In het jachtgebied. 

C. Te , op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van 01.01.2015 tot 
en met 16.07.2015 
In strijd met artikel 10 § 1 al.11 o van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 mei 2009 
met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, spijts het verbod, opzettelijk 
gedood te hebben het specimen van de beschermde diersoorten van de onder categorie 1, 2 
of 3 in bijlage 1 van hoger vernoemd besluit vermelde soorten, meer bepaald : 

3 bruine kiekendlef 

r-- PAGE 01-00001189189-0002-0021-01-01-~ 



Hofvan beroep Gent- tiende kamer- 2017/NT/1201-p. 3 VC UICIU 

.... ..... "--·--,-~---------------------

D. Te 

1 waterhoen 
2 houtduiven 

op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van 01.01.2015 tot 
en met 16.07.2015 
In strijd met artikel16 § 1 al.1 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 mei 2009 met 
betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, spijts het verbod voor het doden of 
vangen van in het wi ld levende dieren in het kader van hoger vernoemd besluit, gebruik te 
hebben gemaakt van middelen, installaties of methoden vermeld in bijlage 2 A van hoger 
vernoemd besluit, meer bepaald vermeld sub 15° vergif en giftig of verdovend lokaas, 
namelijk aldicarb en carbofuran gemengd te hebben in een bol gehakt. 

E. Te op 10 december 2015 
In strijd met artikel 13 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 te hebben gejaagd met een 
geweer zonder het jachtverlof bij zich te hebben gedragen, namelijk op een konijn. 

F. Te op 10 december 2015 
In st rijd met artikel 12 § 2 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 mei 2009 met 
betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, spijts het verbod, onder zich te 
hebben gehad, vervoerd, verhandeld of geruild te hebben, te koop of in ruil te hebben 
aangeboden, van specimens of eieren van beschermde diersoorten of van specimens van 
beschermde plantensoorten of andere organismen van de onder categorie 1, 2 of 3 in bij lage 
1 van hoger vernoemd besluit vermelde soorten, meer bepaald: 

1. een opgezette waterral 
2. een opgezette kerku il 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 apri l 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

G. De voorschriften vastgesteld door of krachtens de artike len 5, 7, 8 en 9 van de Wet 
van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame 
productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de 
volksgezondheid en de werknemers, wanneer ze van toepassing zijn op stoffen of mengsels 
die niet onder artikel 17 §1, al. 1, r van deze wet vallen, of de voorschriften vastgesteld 
door of krachtens artikel 5 §1, al. 1, o 11 en artikel 20 van deze wet, overtreden te hebben, 
namelijk in strijd met artikel 7 van het K.B. van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, 
het op de markt brengen en het gebruik van bestrijd ingsmiddelen voor landbouwkundig 
gebruik, een bestrijdingsmiddel in bezit te hebben gehouden dat niet vooraf door de 
Minister Is erkend of dat erkend Is voor professioneel gebruik en niet zijnde een 
professioneel gebruiker, meer bepaald: 

1. Te , op 10 december 2015 
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Een bokaal met restanten Temik, met actieve stof Aldicarb, in bezit te hebben gehouden 

2. Te op 10 december 2015 
a) Temik, met actieve stof Aldicarb, in bezit te hebben gehouden 
b) Curater, met actieve stof Carbofuran, in bezit te hebben gehouden. 
c) Parathion, met actieve stof Chlorpyrlfos, in bezit te hebben gehouden. 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 17 §2 al. 1, r van de Wet van 21 december 
1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en 
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de 
werknemers. 

* * * * 

1. 
1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, kamer V17, besliste 
bij vonnis van 20 oktober 2017 op tegenspraak als volgt : 

"Verklaart de feiten vermeld in de tenlastelegging A, 8, D, E, Fen G in hoofde van beklaagde 
bewezen. 

Verklaart de feiten vermeld in de tentastelegging C in hoofde van beklaagde bewezen voor 
zover ze betrekking heeft op 3 bruine kiekendieven. 

Spreekt de beklaagde vrij wat de tenlastelegging C J5etreft voor zover ze betrei<Ring heeft op 
de 2 houtduiven en l waterhoen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de tenlasteleggingen A, 8, C, D, E, F en G samen tot een 
geldboete van TWEEHONDERD VIJFTIG (250} EURO, verhoogd met 50 opdeciemen en aldus 
gebracht op DUIZEND VIJFHONDERD EURO of een vervangende gevangenisstraf van 
DRIE MAANDEN. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten, berekend en vastgesteld samen op vierduizend 
zevenhonderd vierenzestig euro zesenzestig cent, meer een vergoeding van éénenvijftig euro 
en twintig cent. 

En gezien de hogervermelde veroordeling. 
Zegt voor recht dat de veroordeelde verplicht is tot het betalen van een bedrag van één keer 
vijfentwintig euro bij wijze van financiering van het Fonds ingesteld bij artikel 28 van de wet 
van 1 augustus 1985, bedrag vermeerderd met zeventig deciemen, zij een bedrag van één 
keer tweehonderd euro. 
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Verklaart verbeurd de overtuigingsstukken meer bepaald de voorwerpen neergelegd op de 
correctionele griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, 
onder het nummer (jachtwapen met munitie) en (bokaal Temlk en 
metaaldoos met blauwe bolletjes) bij toepassing van artikel 42-1" van het strafwetboek, 
artikel 8, tweede lid van de wapenwet, eigendom van de beklaagde, voorwerp van 
bovenvermeld misdrijf of gediend te hebben om het misdrijf te plegen. 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van een schadevergoeding aan de burgerlijke partij tot 
een morele schadevergoeding ex aequo et bono begroot op 2.500,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde tot betaling van een rechtsplegingsvergoeding aan de burgerlijke 
partij ten belope van 1.080 €." 

1.2 Tegen dit vonnis van 20 oktober 2017 werd door het openbaar ministerie hoger beroep 
aangetekend op 9 november 2017. 

Op 9 november 2017 werd door het openbaar ministerie tevens een verzoekschrif t In de zin 
van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering ingediend op de griffie van de rechtbank 
van eerste aanleg West-Vlaanderen1 afdeling Veurne. 

1.3 Op de terechtzitting van 12 april 2018 (inleldlngszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden, na de partijen te hebben gehoord, conclusietermijnen vastgelegd en werd de 

rechtsdag beP-aald op de terechtzitting van donderdag 24 mei 20:..:::1;;::;;8;;;..;;. ==----=======~ 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 24 mei 2018 In het Nederlands: 

2. 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van Jan De Clercq, advocaat
generaal, 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
meester Ewoud De Vidts, advocaat met kantoor te Aalst. 

2.1 Tegen het vonnis van 20 oktober 2017 van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Veurne, werd door het openbaar ministerie hoger beroep aangetekend 
blijkens een op 9 november 2017 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde 
verklaring. 

Tevens werd door het openbaar ministerie op diezelfde datum (9 november 2017) en op 
diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald 
welke grieven tegen het voormelde vonnis worden Ingebracht. 
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Het hoger beroep van het openbaar ministerie werd aldus tijdig en regelmatig naar de vorm 
ingesteld en is ontvankelijk (artt. 203-204 Sv.). 

Ingevolge dit hoger beroep is de beslissing van de eerste rechter niet bestreden in zoverre 
d<t<trin werd geoordeeld over de vordering van de burgerlijke partij 

2.2 Blijkens het op 9 november 2017 ter griffie neergelegde grievenformulier, opgesteld 
volgens het bij kon inklijk besluit van 18 februari 2016 vastgestelde model (zoals van 
toepassing voor dit model werd vervangen bij koninklijk besluit van 23 november 2017), acht 
het openbaar ministerie zich louter gegriefd door het bestreden vonnis In zoverre daarin 
werd geoordeeld over: 

de strafmaat (waaromtrent in het grievenformulier rubriek 1.4 werd aangekruist en 
nader werd gespecificeerd als volgt: "De opgelegde straf staat onvoldoende in 
verhouding tot de ernst van de feiten en de functie van ''); 
de herstelmaatregel en de dwangsom (waaromtrent in het grievenformulier rubriek 
1.8 werd aangekruist en nader werd gespecificeerd als vo lgt: "Op basis van art. 
16.6.6, §1 DABM kan de rechtbank/het hof, ofwel ambtshalve, ofwel op vordering 
van het openbaar ministerie, ofwel op vordering van de gemachtgde ambtenaar, 
ofwel op vordering van de burgerlijke partij, bevelen om de plaats in de 
oorspronkelijke toestand te herstellen, het strijdige gebruik te staken of 
aanpassingswerken uit te voeren teneinde het verstoorde milieuevenwicht - met 

==========.!..!.:na~m'.!.!..!e de drie vergiftigde bcuine kiekendieven - te herstellen, meU nbegrip van een 
eventuele dwangsom 11

). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de grieven zoals bedoeld in 
artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. In weerwil van wat door de beklaagde 

in zijn beroepsconclusie wordt voorgehouden, heeft het hof geen rechtsmacht om 
zijn schuld aan deze of gene telastlegging ingevolge een eerst bij conclusie ingeroepen grief 
te beoordelen. Het hof gaat dan ook niet nader in op de conclusies van de beklaagde in 
zoverre hij daarin zijn schuld aan bepaalde telastleggingen, met name aan de telastlegging A, 
betwist. 

Voorts stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van het 
voormelde artikel 210 op te werpen. 

2.3 Aangezien er In het voormelde grievenschrift van het openbaar ministerie geen grieven 
worden aangevoerd tegen de beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuld 
van de beklaagde en er volgens het hof zoals hoger reeds gesteld ook geen redenen 
voorhanden zijn om ambtshalve enige grief op te werpen, staat het Ingevolge het op deze 
punten niet bestreden vonn is op strafgebled vast : 
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dat de telastlegging C, in zoverre deze telastlegging betrekking heeft op een 
waterhoen en twee houtduiven, niet bewezen is en dat de beklaagde 
dienvolgens wordt vrijgesproken van deze onderdelen van de telastlegging C; 
dat de beklaagde schuldig is aan de feiten, voorwerp van de 
telastleggingen A, B, C (in zoverre die laatste betrekking heeft op drie bruine 
kiekendieven), D, E, F.l, F.2, G.l en G.2 (a-b-c); 
dat de beklaagde gehouden is tot de kosten, gevallen aan de zijde van 
het openbaar ministerie in eerste aanleg, begroot op 4.764,66 EURï 
dat de beklaagde gehouden is tot het bedrag van 51,20 EUR voor de 
kostprijs van het verloop van de strafprocedure. 

Wat de felten en de telastleggingen van de voorliggende strafprocedure betreft, verwijst het 
hof naar de desbetreffende overwegingen In het bestreden vonnis, die als volgt luiden: 

"A. Feltenrelaas 

De rechtbank verwijst voor het feltenrelaas naar het strafdossier. 

Het strafonderzoek startte nadat toezichthouders van het Agentschap voor Natuur en Bos te 
Brugge tijdens een toezichtronde op het naleven van de jachtregelgeving twee jagers zagen 
geposteerd staan aan een marsveld ter hoogte van de hoek te 
(zie aanvankelijk proces-verbaal Agentschap voor Natuur en Bos, VU.63A.H2.150217/15 dd. 
10-12-2015) 

Bij het onderzoek werd het aanvankelijk proces-verbaal nr. VU.64J.H2.150156/15 dd. 16-07~ 
2015 gevoegd, waarin vastgesteld werd dat vogels werden vergiftigd met de stof ALDICARB 
(handelsnaam TEM IK) en CORBOFURAN (handelsnaam CURATER). 

Alsmede het aanvankelijk proces-verbaal van de lokale politie 
dd. 10-12-2015 betreffende het (illegaal) bezit van vuurwapens. 

nr. 

De rechtbank verwijst naar de diverse verklaringen door beklaagde afgelegd in het 
strafdossier, zoals verder in de beoordeling van de tenlasteleggingen weergegeven. 

De rechtbank verwijst naar het uitgebreid gevoèrde onderzoek naar de bij beklaagde 
aangetroffen middelen welke volgens eerste vaststell ingen gifstof bevatten. 

Het Openbaar Ministerie vraagt de verbetering van de dagvaarding waar bij art. 12, par. 2 
werd vermeld, terwijl enkel artikel12 diende te worden aangehaald. 

B. De tenlasteleggingen 

1. Met betrekking tot de tenlastelegGing A 
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Tenlastelegging A betreft: 

Te op 10-12-2015 

Bij inbreuk op de artikelen 3 §3, 1", 14 en 15, strafbaar gesteld door artikel 23 al. 1 van de 
wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met 
wapens, een vergunning-pi/ehtig vuurwapen, als persoon bedoeld in de artikelen 11 §3, 9 • a) 
en b) van hoger vernoemde wet, zonder wettige reden vuurwapens te hebben gedragen 
zonder een wapendrachtvergunnlng, namelijk een jachtwapen superposé kaliber 12 merk 

serienummer 

Artikel 61 Veldwetboek bepaalt dat in de gemeenten openbare instellingen en bijzondere 
personen het recht hebben om bijzondere veldwachters aan te stellen om hun vruchten en 
gewassen, vruchten en gewassen van hun pachters en hun eigendommen van welke aard 
ook te beschermen, alsmede om hun vis- en jachtterrein te bewaken. 
De bijzondere veldwachter mag door zijn aansteller in het bezit worden gesteld van een lang 
vuurwapen ontworpen voor de jacht zoals bedoeld in de Wapenwet. (artikel 14 Koninklijk 
besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de biJzondere veldwachters) 

De Wapenwet dient gelezen als de Wet van 8 j uni 2006 houdende regeling van economische 
en Individuele activiteiten met wapens. 
Artikel11 § 1 van deze wet bepaalt dat zonder een voorafgaande vergunning, verleend door 
de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de verzoeker, het particulieren verboden Is 
een vergunningsplichtig vuurwapen of de daarbiJ horende munitie voorhanden te hebben. 
Evenwel bepaalt artikel12, 4" dat artlkel 11 niet van toepassing is op bijzondere wachters die 

==========--~lange vuurwapens als bedoeld in de artikelen 62. en 64 van het Veldwetboek en de daarbij 
horende munitie mogen bezitten in het kader van aëüitoefenlng van de activiteiten äiehen·-===:t:: 
werden toegewezen door de regionale overheden en die volgens deze overheden het 
gebruik van een wapen vereisen, onverminderd de vereisten gesteld in het Veldwetboek en 
zijn uitvoeringsbesluiten. 

Artikel 62 van het Veldwetboek bepaalt dat de bijzondere veldwachter mag gewapend zijn 
met geweren met meer dan één schot. 

Artikel 64 van het Veldwetboek bepaalt dat de Koning de nadere regels bepaalt inzake de 
wijze van aanstell ing, opleiding, het uniform, de kentekens, legitimatiekaart, bewapening, 
leeftijdsvoorwaarden, onverenigbaarheden en nationaliteitsvoorwaarde van de bijzondere 
veldwachters. 

Dienvolgens dient gekeken naar het Koninklijk beslult van 8 januari 2006 tot regeling van het 
statuut van de bijzondere veldwachters, hetgeen bepaalt onder welke omstandigheden de 
bijzondere veldwachters in het bezit mogen zijn van een vuurwapen, zonder dat moet 
voldaan zijn aan de vergunningsplicht van artikel11 Wet van 8 j uni 2006 houdende regeling 
van economische en individuele activiteiten met wapens. 

Artikel 14 Koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere 
veldwachters bepaalt dat de bijzondere veldwachter dit geweer slechts mag dragen tiidens 
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de uitvoering van ziln dienst en voor zover hij de hem door de gewestelijke overheden 
toegekende bevoegdheden daadwerkeliJk uitoefent. 

Zoals hierboven geciteerd bepaalt artikel 61 Veldwetboek dat de bijzondere veldwachter 
aangesteld wordt om de vruchten en gewassen van de aansteller, vruchten en gewassen van 
hun pachters en hun eigendommen van welke aard ook te beschermen, alsmede om hun vis
en jachtterrein te bewaken. 

Beklaagde werd aangesteld door de heer in 1978. (zie PV van verhoor dd. 
11-01-2016, bijlage 11 aan aanvankelijk proces-verbaal nr. VU.63A.H2.150217 /15, p.37 
strafdossi~r\ 

De heer verklaarde jachtrechthouder te zijn over een gebied van 2.700 ha 
te en beklaagde aangesteld te hebben de jachtdagen te organiseren, het voederen 
van het wild en ervoor te zorgen dat er wordt opgetreden tegen wildschade. (zie p.3 van PV 
van verhoor dd. 12-01-2016, bijlage 3 aan aanvankelijk proces-verbaal nr. 
VU.64J.H2.150156/15-01, p.28 strafdossier) 

Als aangestelde van de eigenaar of grondgebruiker heeft de bijzondere veldwachter de 
opdracht om alle rechten uit te oefenen en alle verplichtingen na te leven, die op zijn 
opdrachtgever rusten ingevolge de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake het 
bestrijden van wildschade. Dit tenzij de wet of reglementering uitdrukkelijk in een 
uitzondering voorziet. 

Het optreden tegen wildschade waartoe beklaagde werd aangesteld is gereglementeerd 
door het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014 en, in uitvoering hiervan, het 
Ministerieel besluit van 12 mel2014 tot vaststelling van een code van goede praktijk. 

~===-~--=======* 

Artikel41 van hetJachtvoorwaardenbeslult bepaalt dat er pas tot bestrijding kan overgegaan 
worden overeenkomstig artikel 22 lid 2 Jachtdecreet 24 juli 1991 onder de voorwaarde dat er 
geen andere bevredigende oplossing bestaat om te kunnen overgaan tot bestrijding, hetgeen 
wordt beoordeeld op basis van de vraag of alle maatregelen zijn genomen die redelijkerwijs 
mogen worden verwacht om wildschade te voorkomen. 
De 'andere bevredigende oplossing' is omschreven In artikel 6 van het voormeld M.B. 12-05-
2014, namelijk: 
"Om belangrijke schade door konijnen of hazen aan gewassen en bossen te voorkomen moet 
minimaal een van de volgende preventieve maatregelen genomen worden: 

1" het plaatsen van minimaal één bewegende pop per vier hectare; 
2" het plaatsen van een afrastering met minimaal de volgende kenmerken: een hoogte van 
een halve meter, een maximale maaswijdte van vijf centimeter en een draaddikte van één 
millimeter of een afrastering met een minimale hoogte van een halve meter die bestaat uit 
kippengaas; 
3" het plaatsen van boombescherming met minimaal de volgende kenmerken: een hoogte 
van een halve meter, een maximale maaswijdte van 2,5 centimeter en een draaddikte van 
één millimeter. 

Van de bestrijding overeenkomstig artikel41 Jachtvoorwaardendecreet moet de eigenaar of 
grondgebruiker melding maken aan het Agentschap voor Natuur en Bos conform artikel 42 
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van dit decreet. Artikel45 van het decreet bepaalt evenwel dat de bijzondere veldwachter, 
met betrekking tot onder meer konijnen, vrijgesteld is van deze meldingsplicht: 
"De bestrijding van wilde zwijnen, houtduiven, konijnen en vossen mag het hele jaar door 
worden uitgevoerd door bijzondere veldwachters. Ze hoeven daarvoor geen melding te 
verrichten als vermeld in artike/42." 
Deze tekst stelt de bijzondere veldwachter dan wel vrij van de meldingsplicht, doch niet van 
het eerst toepassen van de maatregelen zoals voorzien in artikel 6 van het M .B. 12-05-2014 
eer hij kan handelen conform art ikel 22 Jachtdecreet. Artikel 45 sluit immers enkel de 
toepassing uit van artikel 42 en niet van artikel 41. 

Op grond van de gegevens In het strafdossier dient de rechtbank vast te stellen dat de 
beklaagde niet voldaan heeft aan zijn verplichting tot het nemen van de nodige preventieve 
maatregelen. Het loutere feit dat de beklaagde van oordeel Is dat hij daartoe niet gehouden 
Is (zie syntheseconclusie voor beklaagde dd. 31-05-2017, p. 5, laatste al.) en zelfs ten aanzien 
van de ondervragers verklaarde nog nooit gehoord te hebben van de Code van goede 
praktijk (zie p.4, lle vraag, PV van verhoor, bijlage 11 aan aanvankelijk PV nr. 
VU.63A.H2.150217/15, p. 40 strafdossier) toont dit aan. 

In toepassing van artikel 41 Jachtvoorwaardendecreet kon de beklaagde dan ook niet 
overgaan tot best rijding conform artlkel22 lid 2 Jachtdecreet 
Dienvolgens trad beklaagde op buiten de bevoegdheid die door de gewestelijke overheden 
aan hem als bijzonder veldwachter waren toegekend en Is er niet voldaan aan de voorwaarde 
van artikel 14 Koninklijk beslult van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de 
bijzondere veldwachters om een geweer te mogen dragen. 

Daarenboven dient de recht bank tevens vast te stellen dat de bestrijding van wildschade 
bestaat in de bescherming van gewassen. Zo de beklaagde Jaagt op kontjnen moet dJnéä'e=-==t:: 
rechtvaardigen zijn door de té talrijke aanwezigheid van konijnen op de locatie van de 
gewassen waardoor de gewassen beschadigd worden of doordat dit konijn concrete schade 
aanbrengt aan de gewassen. 

De ordehandhavers stelden In huldig concreet strafdossier vast dat beklaagde op een konijn 
schoot op het ogenblik dat een pikdorser de aanwezige maïs aan het verwijderen was. Door 
het feit dat de maïs geoogst werd, was er duidelijk geen dreiging (meer) dat de gewassen 
door het aanwezige konijn zouden beschadigd worden mocht hiJ het laten leven. 

Bij de controle verklaarde de beklaagde dat hij op konijnen schoot maar er geen kon raken. 
(zie PV nr. VU.63A.H2.150217/15 dd. 10-12-2015, p.3) Vervolgens tijdens het verhoor dd. 11· 
01-2016 verklaarde de beklaagde dat hij gewoon stond opgesteld om een vos te schieten en 
vervolgens dat hij achter een konijn heeft geschoten om het naar de richting van 

. jager, te drijven. (zie PV van verhoor, bijlage 11 bij aanvankelij k PV nr. 
VU.63A.H2.150217/15, p. 3) Geen van de verklaringen, afgelegd door beklaagde, wezen aldus 
op bestrijding van wildschade. Noch door de beklaagde werd uitgelegd en aangetoond dat de 
streek geplaagd werd door een overtal aan konijnen of dat de gewassen schade leden door 
de konijnen, noch werd dit vastgesteld door de ordehandhavers. 
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Uit het strafdossier blijkt dan ook enkel dat de beklaagde op een konijn aan het schieten was 
terwijl er geen schade noch dreigende schade kon vastgesteld worden voor gewassen of 
eigendommen waarvoor zijn aansteller aansprakelijk kon worden gesteld. 
Opnieuw dient aldus te worden geoordeeld dat de beklaagde buiten de bevoegdheid optrad 
die door de gewestelijke overheden aan hem als bijzonder veldwachter waren toegekend en 
Is er niet voldaan aan de voorwaarde van artikel 14 Koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot 
regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters om een geweer te mogen dragen. 

Gezien de beklaagde buiten zijn opdracht als bijzonder veldwachter heeft gehandeld, vervalt 
de uitzonderingsregeling van artlkel12, 4• van de Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van 
economische en individuele activiteiten met wapens . en is artikel 11 onverminderd van 
toepassing. 

Gezien de beklaagde geen bewijs kan voorleggen dat hij in het bezit was van een 
wapendrachtvergunning, is de tenlastelegging A bewezen. 

2. Met betrekking tot de tenlasteleg~ 

Tenlastelegging B betreft: 

Te . op niet nader te bepalen tijdstippen In de periode van 01.01.2015 tot en met 
16.07.2015 

In strijd met artike/19 al. 1 van het jachtdecreet dd. 24-07-1991, spijt het verbod, gebruik te 
hebben gemaakt van netten, strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen en van enig ander tuig 
geschikt om jaagbaar wild te vangen, te doäen of om het vangen of äöäen--vcm-ctat wifd-t'P'===;F: 
vergemakkelijken, meer bepaald aldicarb en carbofuran gemengd te hebben in een bol 
gehakt en deze te hebben achtergelaten In het jachtgebied. 

Artikel 19. Jachtdecreet bepaalt dat het verboden Is om niet door de Vlaamse Regering 
toegestane middelen voor het doden of vangen van wild te gebruiken. 
Door het verbieden en bestraffen van alle middelen die niet tot de gedulde j achtpraktijken 
kunnen worden gerekend wordt een eerlijke jacht beoogd, waarbij het abnormaal doden of 
vangen van wild, namelijk de dieren behorend tot de categorieën vermeld in artikel 3 van het 
Jachtdecreet, te voorkomen {Cass., AR P.07.0245.N, 5 juni 2007 ). 

Op 16 juli 2015 worden op een plaats, gelegen op 100 meter van het terrein waarover de 
beklaagde zijn toezicht uitoefent, twee dode bruine kiekendieven gevonden, samen met een 
handvol gehakt met roze korreltjes erin. (zie PV VU.64J. H2.150156/15, p.2) 
Uit toxicologisch onderzoek blijkt dat de dieren vergiftigd zijn met Aldicarb (handelsnaam 
TEMIK) en CORBOFURAN (handelsnaam CURATER), alsook dat het gehakt beide stoffen 
bevat. (zie PV VU.64J.H2.150156/15, p.2 en bijlage 4) 
Op 630 meter van de plaats waar de bruine kiekendleven zijn gevonden en binnen het 
terrein waarover de beklaagde zijn toezicht uitoefent, wordt een dode volwassen bruine 
kiekendief, een waterhoen en twee houtduiven gevonden. De bruine kiekendief had 
verkrampte poten. (zie PV VU.64J.H2.150156/15, p.3) 
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De heer ., aansteller van beklaagde, verklaarde in zijn verhoor dat het onder 
controle houden van wildpredators op het jachtgebied behoort tot de taak van beklaagde. 
(zie bijlage 3 aan PV VU.64J.H2.150156/15-01, p.3) 
Tijdens de vaststelling dd. 10-12-2015 werd in de wagen van beklaagde een bokaal gevonden 
met daarin restanten van aldicarb en restanten vlees. (zie PV VU.63A.H2.150217/15 en 
onderzoek van ILVO, p. 60 strafdossier) 
In de daarop volgende huiszoeking wordt bij beklaagde aldlcarb (Temik) in bokalen 
gevonden, waarvan één bokaal dateert van 2008, en corbofuran (Curater) in een f les, naast 
nog een fles strygnine, een vernevelfles gevuld met blauwe vloeistof hetwelk Parathion bleek 
te zijn (zie bijlage 12 aan PV nr. VU63A.H2.150217 /15), een spuit met blauwe vloeistof in en 
een doosj e met blauwe korrels, hetgeen achteraf de insecticide lmldacloprid bleek te zijn. 
(zie onderzoek ILVO, p.65 strafdossier) 

Als de beklaagde geconfronteerd wordt met de feitelijke vaststelling van de sterfte van 
dieren door het eten van gehaktballen met vergif en het terugvinden van een bokaal waarin 
ontegensprekelijk vlees is vermengd geworden met hetzelfde vergif alsook bij hem thuis 
meerdere vergifsoorten werden teruggevonden, kan de beklaagde daar geen zinnige uitleg 
aan geven. 
Dat de beklaagde zijn eigen moestuin zou "ontsmetten" met aldicarb is niet aannemelijk, 
daar het gebruik van zo'n sterk gif op een plaats waar de groenten groeien die hij en zijn 
gezin zullen opeten niet strookt en dit ook niet ve rklaart waarom vleesrestanten aanwezig 
waren In de bokaal. 
Waar de beklaagde voorhoudt In het bezit te zijn van Ternik uit de t ijd dat hij landbouwer 
was, is dit strijdig met de aanwezigheid van een f les, gedateerd 2008. 
Waar de beklaagde eerst voorhield geen idee te hebben wat in de vernevelfles zat, kan hij 

==========~a;c:;.h~te~r~a~f wel verklaren dat hij deze fles gebruikte om zijn rozen te behandelen tegen rupsen. 
Echter blijkt Uit la15o-onderzoef<Cratincre-fles- Parat lflorrbevolld;=tretgeen-ook geen====* 
gebruikelijk mlddel is om rozen te behandelen tegen rupsen. Het gif is sterk genoeg om 
kleine zoogdieren te doden. Daarenboven acht de rechtbank het een zeer ongebruikelijke 
wijze om rozen te behandelen met een spuit en naa ld. 

Waar de beklaagde zijn uitleg over het bezit van het vergif niet kan gevolgd worden, blijft 
enkel over dat, waar de beklaagde de opdracht had om predatoren op het terrein in de hand 
te houden, er predatoren werden gevonden vergiftigd door het eten van gehakt met aldicarb 
In en in zijn bezit het vergif werd gevonden, alsmede een bokaal waarin vlees werd 
vermengd met het gif. 

Al deze feitelijke elementen te samen met gebrek aan een andere uitleg dan dat het gif 
gebruikt is geworden om roofdieren te doden, acht de rechtbank voldoende om de 
tenlastelegging B bewezen te verklaren. 

3. Met betrekking tot de tenlastelegging C 

Tenlastelegging C betreft: 
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Te . op niet nader te bepalen tijdstippen In de periode van 01.01.2015 tot en met 
16.07.2015 

In strijd met artike/10 §1 al.11 • van het beslult van de Vlaamse Regering dd. 15-05-2009 met 
betrekking tot soortenbescherming en soortenbehee"' spijts het verbod, opzettelijk gedood te 
hebben het specimen van de beschermde diersoorten van de onder categorie 1, 2 of 3 In 
bijlage 1 van het hoger vernoemd besluit vermelde soorten, meer bepaald drie bruine 
kiekendief, één waterhoen en twee houtduiven 

Artikel 10 §1 van het Beslult van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer bepaalt dat ten aanzien van specimens van 
beschermde diersoorten zijn de volgende handelingen verboden: 
1" het opzettelijk doden; 
De beschermde diersoorten zijn opgenomen onder dele, 2~ en 3e categorie, aangeduid in 
bijlage 1 bij het voormelde besluit. 

Alle drie de diersoorten vermeld in de tenlastelegging zijn vermeld als beschermde diersoort 
in de bijlage. 

Nopens de bruine kiekendieven kan er geen betwisting bestaan, gelet op de beoordeling 
betreffende tenlastelegging B. 

Wat betreft de houtduiven en waterhoen dient de rechtbank vast te stellen dat er geen 
bewijs voorligt dat deze vogels vergiftigd zijn geworden, zodat de tenlastelegging nopens 
deze vogels niet bewezen is. 

De vrijspraak dringt zich op voor zover de tenlastelegging C betrekking heeft op de 
houtduiven en de waterhoen. 

4. Met bet rekking tot de tenlastelegging D 

Tenlastelegging D betreft: 

Te 
16.07.2015 

op niet nader te bepalen tijdstippen in de periode van 01.01.2015 tot en met 

In strijd met artikel 16 §1 al. 1 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 15-05-2009 met 
betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, spijts het verbod voor het doden of 
vangen van in het wild levende dieren in het kader van hoger vernoemd besluit, gebruik te 
hebben gemaakt van middelen, installat/es of methoden vermeld In bijlage 2A van hoger 
vernoemd besluit, meer bepaald sub 15° gif en giftig of verdovend lokaas, namelijk aldicarb 
en carbofuran gemengd te hebben in een bol gehakt. 
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Het mengen van het vergif in een bol gehakt om beschermde dieren te doden is reeds 
bewezen geacht onder de tenlastelegging Ben C, zodat de rechtbank brevitatls causa nopens 
de motivatie daarnaar verwijst. 

Het gebruik van gif en giftig of verdovend lokaas is als verboden middel opgenomen in bijlage 
2, A sub 15• van het beslult van de Vlaamse Regering dd. 15-05-2009 voormeld. 

De tenlastelegging D Is bewezen. 

5. Met betrekking tot de tenlastelegging E 

Tenlastelegging E betreft: 

Te op 10.12.2015 

In strijd met artikel 13 van het Jachtdecreet van 24-07-1991 te hebben gejaagd met een 
geweer zonder het verlof bij zich te hebben gedragen, namelijk op een konijn. 

Conform artikel 13 Jachtdecreet moet degene die met een geweer jaagt, een jachtverlof 
dragen. 
De bijzondere veldwachter Is hierop geen uitzondering. Enkel wanneer hij zijn taak als 
veldwachter uitoefent heeft hij geen jachtverlof nodig, omdat hij alsdan geen jacht uitoefent. 
Beklaagde betwist dit niet. (zie conclusies voor beklaagde dd. 31-05-2017, p.S, al.3) 

Zoals geoordeeld onder tenlastelegging A droeg de beklaagde het wapen niet tot uitoefening 
van zijn taak i'lls 61izonder veldwachter, maar in het kader van de Jacht op konijnen samen --===* 
met de heer 
Dienvolgens was beklaagde gehouden tot het bezit van een jachtverlof. 
Beklaagde erkende in zijn verhoor dat hij geen j achtverlof bezit. (zie PV verhoor dd. 11-01-
2016, bij lage 11 aan PV nr. VU.63A.H2.150217 /15, p.3) 

De tenlastelegging is dienvolgens bewezen. 

6. Met betrekking tot de tenlastelegging F 

Tenlastelegging F betreft: 

Te op 10.12.2015 

In strijd met artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering dd. 15-05·2009 met 
betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer, spijts het verbod, onder zich te hebben 
gehad, vervoerd, verhandeld of geruild te hebben, te koop of in ruil te hebben aangeboden, 
van specimens of eieren van beschermde diersoorten of van specimens van beschermde 
plantensoorten of andere organismen van de onder categorie 1, 2 of 3 in bijlage van 1 van 
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hoger vernoemd besluit vermelde soorten, meer bepaald: een opgezette waterral en een 
opgezette kerkuil 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artike/16.6.1 §1 al. 1 van het decreet van 05-04-1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Voormeld artikel 12 stelt het louter onder zich houden als strafbaar en koppelt daar niet aan 
dat de dieren door de bezitter moeten gedood zijn of pas gedood zijn na de Inwerkingtreding 
van de wet. 

Elk bezit van een specimen vanaf 1 september 2009 is strafbaar, ongeacht wanneer het 
speelmen werd gemaakt. 
Louter volledigheidshalve bemerkt de rechtbank dat ook vóór 1 september 2009 eenzelfde 
verbod bestond, vervat in artikel 5 K.B. 9 september 1981 betreffende de bescherming van 
vogels in het Vlaams Gewest. 

De tenlastelegging is bewezen gezien de in beslagname van twee specimen In de woning van 
beklaagde op datum van 10-12-2015. 

7. Met betrekking tot de tenlastelegging G 

Tenlastelegging G betreft: 

De voorschriften vastgesteld door of krachtens de artikelen 5, 7, 8 en 9 van de wet van 21-12-
1998 betreffende de R_roductnormen ter bevordering van duurzame productie· en 
consumptiepatronen en ter bescfierm1ng van net lee]ifflll~de-vofksgezondheid-en-de-~=;: 
werknemers, wanneer ze van toepassing zijn op stoffen of mengsels die niet onder artike/17 
§1 al.1, r van deze wet vallen, of de voorschriften vastgesteld door of krachtens artfkel5 §1 
al. 1, •11 en artikel20 van deze wet, overtreden te hebben, namelijk in strijd met artikel 7 van 
het K.B. van 28-02·1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik, een bestrijdingsmiddel In bezit te 
hebben gehouden dat niet vooraf door de Minister is erkend of dat erkend is voor 
professioneel gebruik en niet zijnde een professioneel gebruiker, meer bepaald: 
1" te op 10-12-2015 
Een bokaal met restanten TEM IK, met actleve stof Aldicarb, In bezit te hebben gehouden 
2" Te Wulveringem, op 10-12-2015 

a) TE MIK, met actieve stof Aldicarb, In bezit te hebben gehouden 
b) CU RA TER, met actieve stof Carbofuran, in bezit te hebben gehouden 
c) PARATHION, met actleve stof Chlorpyrlfos, in bezit te hebben gehouden 

Felten strafbaar gesteld door artikel 17 §2 a/.1, 1 o Wet van 21-12-1998 betreffende de 
productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter 
bescherming van leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers. 

De beklaagde erkent het bezit zoals vastgesteld tijdens de huiszoeking dd. 10-12-2015 en 
bevestigt dat het gif hem toebehoort. De beklaagde verklaarde zelfs het gif te gebrulken om 
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zijn moestuin te ontsmetten en zijn rozen tegen rupsen te behandelen. Het feit dat het gif 
zou aangekocht in de periode dat hij landbouwer was doet geen afbreuk aan de toepassing 
van de bovenvermelde wettelijke bepalingen, waar niet de aankoop alleen strafbaar Is 
gesteld, maar ook het louter bezit. 
Op het ogenblik van het stopzetten van zijn professionele activiteit of minstens vanaf het 
strafbaar zijn van het bezit, diende de beklaagde zich ervan te ontdoen. 

De tenlastelegging Is bewezen" (pp. 4-12 van het bestreden vonnis). 

4.1 De misdrijven die het voorwerp vormen van de door de eerste rechter 
bewezenverklaarde telastleggingen A, B, C (in zoverre die laatste telastlegging betrekking 
heeft op drie bruine kiekendieven), 0, E, F.l, F.2, G.l en G.2 (a-b-c) zijn in hoofde van de 
beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 
misdadig opzet, zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken, nl. de zwaarste (art. 
65, eerste lid, Sw.). 

Bii de straftoemeting houdt het hof rekening met de omstandigheid dat de beklaagde 
het statuut heeft van bijzondere veldwachter, en meer dan wie ook de ernst 

diende te beseffen van de door hem gepleegde misdrijven. De beklaagde handelde immers 
niet alleen in strijd met de wapenwet, maar heeft ook een houding aan de dag gelegd die 
funest Is voor het leefmilieu en het natuurbehoud. Uit het strafdossier blijkt dat de stoffen 
Aldicarb (handelsnaam Temik) en Corbofuran (handelsnaam Curater) die de beklaagde 

In zijn bezit had en waarmee hij lokaas heeft vergiftigd teneinde roofdieren te 
doder:t, typische prod.ucten-zijn-dl~jacb.trnid.deo.s..J.llegaa l worden gebruik voor het 
vergiftigen van lokaas om wildpredators te doden (onderkaft 35, stuk 70 van het 
strafdossier). 

In het voordeel van de beklaagde houdt het hof rekening met diens blanco strafblad. 

Een geldboete zoals hierna bepaald houdt rekening met deze overwegingen maar Is ook 
absoluut noodzakelijk om de beklaagde te weerhouden van recidive. 

Het hof volgt in dit verband de beklaagde niet in zijn verweer dat een geldboete van meer 
dan 500,- EUR een disproportionele straf zou inhouden omdat door de recente wijzigingen 
van de wapenwet een geldboete van meer dan 500,- EUR impliceert dat hij zijn 
wapenvergunning zou verliezen (zie artikelen 5,§4 en 11,§3 van de Wapenwet van 8 juni 
2006, zoals gewijzigd door de artikelen 4 en 7 van de wet van 7 januari 2018). Het hof is 
immers van oordeel dat een lagere geldboete dan deze die hierna wordt opgelegd, een 
onvoldoende krachtig signaal zou inhouden om de beklaagdE te weerhouden 
van recidive, terwijl de hierna bepaalde geldboete geenszins een disproportionele straf 
Inhoudt voor de beklaagde, en dit ongeacht de eventuele repercussies van deze straf op het 
vlak van de wapenvergunn ingsteestand van de beklaagde. 
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De bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd na 31 december 2011 maar vóór 1 
januari 2017, zodat de geldboete, uitgedrukt in euro, met 50 opdeciemen moet worden 
verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf strekt ertoe om in een voldoende 
effectleve vervangende straf te voorzien mocht de geldboete niet worden betaald door de 
beklaagde. 

4.2 De in beslag genomen en ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Veurne, onder het OS-nummer neergelegde voorweroen 
(jachtwapen, loodpatronen en loodpatroonhulzen) zijn de eigendom van de beklaagde 

en maken het voorwerp uit van het misdrijf, nader omschreven in de telastlegging 
A, of hebben gediend of waren bestemd voor het plegen ervan, en dienen bijgevolg 
verbeurd te worden verklaard (artt. 42 en 43 van het Strafwetboek; artt. 23 en '24 van de 
Wapenwet van 8 junl 2006). 

De gifstoffen die In beslag werden genomen en ter griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, werden neergelegd onder het OS-nummer 

zijn eveneens de eigendom van de beklaagde en maken het 
voorwerp uit van het misdrijf, nader omschreven in de telastlegging G, of hebben gediend of 
waren bestemd voor het plegen ervan, en dienen bijgevolge eveneens te worden 
verbeurdverklaard. 

5. 
e beklaagere Ts""gehouden tofOeRosten, gevall~oger beroe--p- aan- de --===:::;:: 

zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

De beldaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, te worden 
verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25,- EUR 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 f iscale en andere bepalingen). 
Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, dient thans vermeerderd te 
worden met 70 opdeciemen tot 200,- EUR, en dit ongeacht de datum van de 
bewezenverklaarde feiten. 

Tevens Is de beklaagde gehouden tot de bijdrage aan het Begratingsfonds 
voor de juridische tweedelijnsbijstand, die thans 20,- EUR bedraagt {art. 4, §3 en art. 5 van 
de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand}. 

6. 
Het openbaar ministerie vorderde ter terechtzitting, in navolging van het grievenformuller, 
bij toepassing van artikel 16.6.6, §1 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
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bepalingen inzake milieubeleid (11DABM") dat het hof de beklaagde het bevel 
zou geven om de plaats In de oorspronkelijke toestand te herstellen teneinde het verstoorde 
milieuevenwicht, zijnde de drie vergiftigde bruine kiekendieven, te herstellen op straffe van 
verbeurte van een dwangsom. 

De beklaagde werd door de eerste rechter onder meer schuldig bevonden aan 
het opzettelijk doden van drie bruine kiekendieven (art. 10, §1 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming en 
soortenbeheer; hierna "Soortenbeslult"), meer in het bijzonder omdat drie van die 
roofvogels werden gedood nadat ze hadden gegeten van vergiftigd lokaas, namelijk gehakt 
vlees dat de beklaagde te dien einde doelbewust had vergiftigd met de stoffen Aldlcarb 
(handelsnaam Temlk) en Corbofuran (handelsnaam Curater). Door dit misdrijf werd 
ontegensprekelijk schade toegebracht aan het leefmilieu, daar het illegaal doden van deze 
dieren het ecosysteem in een zekere mate heeft aangetast. Het opleggen van een 
herstelmaatregel is noodzakelijk om een einde te stellen aan de schadelijke gevolgen voor 
het leefmilieu, veroorzaakt door het voormelde misdrij f. 

Gelet op de specifieke aard van het desbetreffende misdrijf, namelijk het illegaal doden van 
roofvogels, komt de herstelmaatregel er noodzakelijk op neer dat de beklaagde 

dient in te staan voor- dit betekent concreet: de kosten moet dragen van - het 
herstelprogramma dat noodzakelijk is om opnieuw drie bruine kiekendleven in het 
ecosysteem te brengen. De door het openbaar ministerie ter terechtzitting gevorderde 
herstelmaatregel is In zoverre dan ook gegrond. 

=======--..;ren-onrechte troudt de-beklaagde-irrzijiï beroepsconcltJsie-voor--dat artlkei-16.6:&,-§1- E>ABM 
niet voorziet In een dergelijk "revalidatleprogramma". Deze bepaling voorziet Immers wel 
degelijk in de mogelijkheid om de beklaagde te bevelen de plaats In de oorspronkelijke 
toestand te herstellen, met name wanneer dit noodzakelijk is om een einde te stellen aan de 
schadelijke gevolgen van het gepleegde milieumisdrijf - te dezen meer bepaald de 
aantasting van de natuurlijke omgeving door het doden van drie bruine kiekendieven. Daar 
het herstelprogramma zoals hierna bepaald er met name op gericht is opnieuw drie bruine 
kiekendieven in het ecosysteem te brengen, dient deze maatregel dan ook te worden 
beschouwd als een vorm van herstel in de oorspronkelijke toestand zoals bedoeld door de 
voormelde bepaling. 

Zo ook beroept de beklaagde zich in dit verband niet pertinent op het verbod om 
beschermde soorten opzettelijk in het wild te Introduceren (art. 17 Soortenbesluit). Immers 
zijn er afwijkingen op dit verbod mogelijk (zie de artt. 19 e.v. Soortenbeslult), terwijl de 
herstelmaatregel er te dezen precies toe strekt het verstoorde milieu in zijn oorspronkelijke 
toestand te herstellen. 

Daar de herstelmaatregel waarbij de beklaagde de kosten van het herstelprogramma dient 
te dragen in wezen erop neerkomt dat de beklaagde wordt veroordeeld tot het betalen van 
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de geldsom die nodig Is om een dergelijk programma te bekostigen, kan hieraan, in weerwil 
van artikel 16.6.6, §3, tweede lid, DABM, geen dwangsom worden gekoppeld (art. 138Sbis, 
eerste lid, Ger.W.). 

OP DEZE GRONDEN, 
het hof, recht doende op tegenspraak, 

Gelet op de hoger aangehaalde bepalingen, met inbegrip van de In de telastleggingen 
vermelde artikelen, alsook op: 

- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen In gerechtszaken, 
- de artikelen 38, 40, 41, 42, 43 en 65 van het Strafwetboek, 
- artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 

strafrechte lijke geldboeten, 
- de artikelen 162, 190, 194, 211 en 211bis van het Wetboek van Strafvordering, 

Verklaart het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen het vonnis van 20 oktober 
2017 van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, ontvankelij k; 

Stelt vast dat het Ingevolge het door het grievenformulier in hoger beroep op deze punten 
niet bestreden vonnis van 20 oktober 2017 vaststaat: . 

dat de telastlegging C, In zoverre deze telastlegging betrekking heeft op een 
waterhoen en twee houtduiven, niet bewezen Is en dat de beklaagde 
dienvolgens wordt vrijgesproken van deze onderdelen van de telastlegging C; 

========;;==~at ëfe beklaagde- sehuldig- is=a-an=cle feiten,-vootweFp an- de 
telastleggingen A, B, C (in zoverre die laatste telastlegging betrekking heeft op drie 
bruine kiekendieven), D, E, F.l, F.2, G.l en G.2 (a-b-c); 
dat de beklaagde gehouden Is tot de kosten, gevallen aan de zijde van 
het openbaar ministerie in eerste aanleg, begroot op 4.764,66 EUR; 
dat de beklaagde gehouden Is tot het bedrag van 51,20 EUR voor de 
kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

En ten gronde opnieuw beslissend binnen de perken van het aangetekende hoger beroep en 
binnen de perken van de aangevoerde grieven met eenparige stemmen: 

Op strafgebled 

Veroordeelt de beklaagde uit hoofde van de door de eerste rechter 
bewezenverklaarde telastleggingen A, B, C (In zoverre die laatste telastlegging betrekking 
heeft op drie bruine kiekendieven), D, E, F.1, F.2, G.1 en G.2 (a-b-c} samen tot een geldboete 
van 1.000,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 6.000,- EUR; 
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Zegt dat bij gebrek aan betaling binnen de wettelijke termijn de opgelegde geldboete 
vervangen zal kunnen worden door een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

Spreekt de bijzondere verbeurdverklaring uit van de in beslag genomen en ter griffie van de 
rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Veurne, onder de OS-nummers 

er neergelegde voorwerpen; 

Legt de beklaagde de verplichting op een bedrag van 25,- EUR, vermeerderd 
met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200,- EUR te betalen 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 een bijdrage van 20,- EUR ten behoeve van het 
Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten gevallen in hoger beroep aan de zijde 
van het openbaar ministerie, begroot op 84,56 EUR; 

Wat het gevorderde herstel betreft 

Veroordeelt de beklaagde om de plaats in de oorspronkelijke toestand te 
herstellen, namelijk door het op zijn kosten laten opzetten van een wettig kweek- en 
herstelprogramma van drie bruine kiekendieven door een erkend vogelopvangcentrum via 

======----~ussenkemsL\lar:.LheLAgentschap_vDD.t=Na.tuur.:_J~.tLBos--.llan=.de='llaams_e_o_v_edteid,:::;e.o_-==:F 
veroordeelt de beklaagde dienvolgens tot de kosten van dit programma op 
vertoon van de factuur of afrekening van het Agentschap voor Natuur en Bos en/of het 
aangestelde vogelopvangcentrum, welke factuur of afrekening bij betwisting za l worden 
begroot en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter, en dit binnen een termijn van drie 
jaar vanaf de dag dat het voorliggende arrest in kracht van gewijsde zal zijn gegaan; 

Wijst de vordering met betrekking tot de dwangsom af als ongegrond. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Dagv. bekl.: 

+10%: 

Totaal: 

€ 4764,66 

€ 48,00 
€ 3,00 

€ 25,87 

€ 84,56 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
samengesteld uit kamervoorzitter Erik Van de Sijpe, als voorzitter, en de raadsheren Bart 
Meganck en Steven Van Overbeke, en in openbare rechtszitting van 28 juni 2018 
uitgesproken door voorzitter Erik Van de Sijpe, in aanwezigheid van Pascale Clauw, 
substituut-procureur-generaal, met bijstand van griffie~ Leentje Mouton. 

Leentje Mouton 

( \1 ----------- ErikVand~ Bart Meganck 4 
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