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Not.nr. BG.63.H2.150141/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. ( ... ) (niet in de zaak voor het hof) 

2. nr. ( ... )(niet in de zaak voor het hof) 

3. nr. 4~tL (RRN ), 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

Te , op 6 oktober 2016 

A. De( ... ) derde 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid, in strijd met artikel 6 van het 
Jachtdecreet van 24 juli 1991 te hebben gejaagd tussen de officiële zonsondergang en de 
officiële zonsopgang. 

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

B. De eerste 

( ... ) 

( ... ) 

De derde beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43 van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van hierna 
vermelde zaken, neergelegd ter correctionele griffie onder OS nummer zijnde een 
jachtwapen kaliber 12 merk Beretta Ultra Light met serienummer 
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* * * * 
1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer BlG, besliste 
bij vonnis van 3 januari 2018 op tegenspraak als volgt: 

"Op strafgebied 

( ... ) 

In hoofde van de derde beklaagde: 

Verklaart de feiten onder de tenlasteleggingen A niet bewezen in hoofde van de derde 
beklaagde, spreekt hem dienvolgens vrij en ontslaat hem terzake van elke verdere 
rechtsvervolging zonder kosten. 

**** 
Legt de gerechtskosten, begroot op 881 12 euro1 voor 1/2 ten laste van eerste beklaagde en 
voor 1/2 ten laste van tweede beklaagde. 

( ... ) 

*** 
Overtuigingsstukken: 

(jachtwapen): beveelt de opheffing van het beslag en de teruggave aan 

Negen lege patronen black gold 28g (niet ter griffie neergelegd}: beveelt de opheffing van 
het beslag en de teruggave aan 

(jachtwapen): beveelt de verbeurdverklaring gezien het zaken betreft die het 
voorwerp van de bewezen verklaarde feiten uitmaken of die gediend hebben of bestemd 
waren tot het plegen van ditzelfde misdrijf, zaken eigendom van eerste beklaagde, die 
veroordeeld werd (artikel 42,1 o en artikel 43 Strafwetboek). 

Lederen weitas merk Yak1 13 lege patronen fiocchi 32g nr 4 lood~ een eendenlokfluit1 

fluoband1 flesopener~ touw met stokjes~ document van bestrijding houtduif, een gele 
kunststoffen zak1 vier volle patronen Challenge nr 6 lood~ één vol patroon Rotweil speciaal 
nr 5 lood~ drie volle patronen game bore nr 4 lood~ twee volle patronen rotweit staal1 zeven 
volle patronen black gold staal1 één vol patroon onbekend merk zwart lood~ achtentwintig 
volle patronen fiocchi 32g nr 4 lood1 twintig super trech 32g nr 4 lood~ acht volle patronen 
challenge nr 4 lood1 vijfentwintig volle patronen Winchester 28g nr 5 staal~ zesendertig 
volle patronen black gold gamebare nr 4 staal (allen niet ter griffie neergelegd): beveelt de 
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verbeurdverklaring gezien het zaken betreft die het voorwerp van de bewezen verklaarde 
feiten uitmaken of die gediend hebben of bestemd waren tot het plegen van ditzelfde 
misdrijf, zaken eigendom van eerste beklaagde, die veroordeeld werd (artikel42,1° en artikel 
43 Strafwetboek)." 

1.2 Tegen dit vonnis werd door het openbaar ministerie op 11 januari 2018 hoger beroep 
ingesteld. 

1.3 Er werd door het openbaar ministerie op 11 januari 2018 een verzoekschrift in de zin van 
artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste 
aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge. 

1.4 Op de in leidingszitting van 2 november 2018 van dit hof, zelfde kamer, werden na 
partijen te hebben gehoord, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald 
op vrijdag 22 februari 2019. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 22 februari 2019 in het Nederlands: 

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

- de beklaagde 
meester 

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

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 3 januari 2018 gedaan op de griffie 
van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werd tijdig en regelmatig naar de vorm 
gedaan. 

Het verzoekschrift houdende de grieven, die tegen het vonnis worden ingebracht, werd 
eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
nauwkeurig bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk 
op st rafgebied met betrekking tot de schuld. De grief werd gespecificeerd met de volgende 
redenen: "De rechtbank stelt dat er enkel een vermoeden is dat 
geschoten heeft. Er werd door de natuurinspecteurs echter wel degelijk een apart schot van 
een aparte jager gehoord en had (negen) lege hulzen in zijn zakken, 
terwijl hij zelf verklaart maar (een) nijlgans te hebben geschoten". 

2.3 Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van het hoger beroep en van 
de grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het 
hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 
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Als gevolg van het hoger beroep van het openbaar ministerie heeft het hof in dele zaak volle 
saisine wat betreft de beklaagde 

3. De eerste rechter stelt dat de beklaagde de feiten voorwerp van de 
telastlegging A betwistte "zodat er dient te worden afgewogen of de voorhanden zijnde 
gegevens een voldoende redelijke verantwoorde zekerheid geven dat (de) beklaagde de 
feiten heeft gepleegd (materieel element) en er schuldig aan is (moreel element), dan wel of 
er sprake is van gerede twijfel". De vermeld ing "zodat" lijkt aan te geven dat bij een 
erkenning van het ten laste gelegde door de beklaagde deze afweging niet noodzakelijk is. 
Nochtans is niet het gegeven of de beklaagde het hem ten laste gelegde betwist dan wel 
erkent dat bepalend is voor dit noodzakelijke onderzoek door de strafrechter: dit onderzoek 
en deze afweging dienen hoe dan ook te gebeuren, ongeacht ontkenning of erkenning door 
de beklaagde. 

4. Anders dan de eerste rechter is het hof van oordeel dat de telastlegging A bewezen is in 
hoofde van de beklaagde 

Op 6 oktober 2016 werden door natuurinspecteurs van Agentschap Natuur en Bos {ANB), 
vaststellingen inzake jachtinbreuken gedaan op de akkers tussen de 
en het nieuwe tracé van de te 

De aanleiding voor de controle was het feit dat het ANB anonieme te lefonische melding had 
ontvangen dat in de bewuste omgeving steeds gejaagd (geschoten) werd tot een tijd na 
zonsondergang. 

De opsporingsambtenaren waren op 6 oktober 2016 omstreeks 19.20 uur ter plaatse in 
Zij deden nazicht dat op 6 oktober 2016 het officiële tijdstip van zonsondergang 

19.13 uur was. 

De bevoegde opsporingsambtenaren reden om 19.23 uur op de 
richting ter hoogte van huisnummer Zij stelden vast dat hoewel het officiële 
tijdstip van zonsondergang voorbij was, er nog voldoende dagl icht was om rond te kijken. 
Het was een heldere dag met weinig bewolking. 
Zij bemerkten één persoon met een jachthond op een akker en in zijn omgeving een 
jachthutje in camouflagenet om zich verdekt te kunnen opstellen. De opsporingsambtenaren 
reden verder en begaven zich via de tot bij de werken van het nieuwe tracé voor de 
autosnelweg Vanaf deze hogere plaats konden zij ongezien de omgeving afspeuren. Zij 
parkeerden hun dienstwagen om 19.26 uur en hoorden bij het uitstappen dadelijk drie 
geweerschoten. Ze keken over de akkers en met behulp van een verrekijker bemerkten zij 
twee jagers in het veld. 
Persoon A, later geïdent ificeerd als (oorspronkelijk tweede beklaagde) . was 
het verst van de opsporingsambtenaren verwijderd en had een jachtgeweer en een 
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. ·~ ~--------------------------------------------

jachthond bij zich; het betrof de persoon die drie minuten eerder werd opgemerkt op een 
akker en hij werd omschreven als "middelgroot, zwaarlijvig". 
Persoon B, later geïdentificeerd als (oorspronkelijk eerste beklaagde) 
stond dichter bij de opsporingsambtenaren en was goed zichtbaar; hij werd omschreven als 
een persoon van kleinere gestalte en ook zwaarlijvig. 

De opsporingsambtenaren zagen deze personen nog meerdere malen schieten naar 
overvliegende wilde eenden. Zij zagen op een bepaald moment (persoon 
B) een eend uit de lucht schieten. 

Vervolgens deden de opsporingsambtenaren de volgende vaststelling: "Op een bepaald 
moment, terwijl verbalisanten elk één persoon gade slaan horen wij beide (opmerking hof: 
waarmee bedoeld wordt de beide natuurinspecteurs) nog een schot afgaan zonder dat wij 
zien wie heeft gevuurd. We kunnen deze persoon echter niet zien. Vermoedelijk zit deze 
verscholen in de rietkraag nabij persoon 8. We noteren dit gegeven om (19.35 uur)". 

De natuurinspecteurs hebben vervo lgens twee jagers opgewacht en geïntercepteerd aan 
hun terreinwagen, die stond geparkeerd achteraan een boerderij . Op dat moment, om 19.46 
uur, hoorden zij vlakbij nog een schot. De natuurinspecteurs noteerden: 11Even later komen 
twee personen tot bij de wagen, elk drager van een jachtwapen." (stuk 2). 
De persoon met de kleinere gesta lte werd door een natuurinsoecteur, uit eerdere 
ontmoetingen tijdens jachtcontroles, direct herkend als en ook later zo 
geïdentificeerd. Deze persoon gooide toen de opsporingsambtenaren zich kenbaar maakten 
en riepen "natuurinspectie, jachtcontrole", zijn jachtwapen snel in de berm, waar het echter 
werd opgeraapt door de natuurinspecteurs. betrof dus de persoon eerst 
aangeduid als persoon B. 
De tweede slankere persoon bleef verbaasd staan; hij droeg in de ene hand zijn jachtwapen 
en in de andere hand een nijlgans; de hond die hen vergezelde bleek eigendom te zijn van 
deze tweede persoon. Deze persoon voldeed niet aan de beschrijving van de lichamelijke 
kenmerken van persoon A, gezien hij veel slanker was. De natuurinspecteurs noteerden: 
"Deze persoon betreft vermoedelijk de (derde) j ager die we hoorden schieten maar niet 
zagen in het veld." (stuk 2). De slankere jager werd geïdentificeerd als de beklaagde 

De beklaagde \tPrkl~~rrlP nn 12 oktober 2016 onder meer dat er drie 
jagers aanwezig waren, namelijk en hijzelf {stuk 11, 
verso). Op de rechtszitting van 22 februari 2019 bevestigde hij, op interpellatie van het hof, 
dat er zeker geen andere jagers aanwezig waren. 

De beklaagde verklaarde aan de politie verder dat hij op uitnodiging van 
mee had gejaagd op het jachtrevier waarvan hij pas daar vernam dat het van 
was. De jacht startte tussen 17.30 uur en 18.00 uur. Hij verklaarde dat hij tijdens de jacht 
steeds ter plaatse is gebleven (stuk 12). Hij had geen contact met de twee andere jagers, 
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maar hij hoorde hen wel schieten. Het officiële uur van zonsondergang kende hij niet, maar 
hij vermoedde dat dit ergens rond 19.15-19.30 uur moet zijn geweest. Hij had ook een 
vermoeden dat het al een tijd na zonsondergang was en daarom heeft hij ook geen wild 
meer geschoten en wachtte hij enkel op om terug naar zijn wagen te 
gaan. Hij ontkende om 19.46 uur het schot dat de opsporingsambtenaren hoorden te 
hebben gelost. Op de vraag of het dan was die schoot, wenste hij niet te 
antwoorden. Hij verklaarde niet bang te zijn van maar liever geen 
vijanden te hebben in het leven. Die avond had hij, volgens zijn verklaring, enkel één nij lgans 
geschoten. De aangetroffen dode grauwe ganzen werden geschoten toen het nog licht was. 
Hij erkende dat hij al telefon isch contact had gehad met die hem belde 
omdat hij wou afspreken omtrent wat ze zouden moeten zeggen bij hun verklaring, maar hij 
had geantwoord dat hij best gewoon de waarheid vertelde (stuk 12, 
verso}. 

5. Artikel 6 Jachtbesluit bepaalt: "Het is verboden te jagen tussen de officiële zonsondergang 
en de officiële zonsopgang. 

De Vlaamse regering kan echter het schieten van wild in het kader van een door of namens 
haar goedgekeurd afschotplan toestaan van één uur voor de officiële zonsopgang tot één uur 
na de officiële zonsondergang. De Vlaamse Regering kan het uitoefenen van bijzondere jacht 
in het kader van een door of namens haar goedgekeurd afschotplan toestaan vanaf de 
officiële zonsondergang tot de officiële zonsopgang of gedurende een deel van die periode. 

De Vlaamse regering kan evenwel in het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het 
Gewest de jacht op door haar bepaalde waterwildsoorten één uur na de officiële 
zonsondergang en één uur voor de officiële zonsopgang toestaan buiten de gebieden, die op 
grond van de internationale verdragen vermeld in artikel 36 van dit decreet en van de 
krachtens die verdragen tot stand gekomen internationale akten, werden aangewezen." 

6. De natuurinspecteurs stelden om 19.35 uur, dit was na zonsondergang, vast dat er een 
schot gelost werd terwijl zij elk nochtans één persoon van de opgemerkte personen A en B 
gade sloegen. Anders dan de beklaagde aanvoert was het niet onmogelijk te bevestigen dat 
de ene opsporingsambtenaar persoon A gadesloeg en de andere opsporingsambtenaar 
persoon B en dat zij konden vaststellen dat geen van de personen A of B op dat ogenblik een 
schot loste. De natuurinspecteurs noteerden dat, ondanks de officiële zonsondergang, er om 
19.23 uur nog voldoende daglicht was om rond te kijken. Zij noteerden om 19.46 uur dat de 
duisternis nagenoeg volledig was ingetreden. De door hen om 19.35 uur visueel vastgestelde 
gebeurtenissen kunnen zij gedetailleerd weergeven. De persoon A hebben zij genoteerd als 
zichtbaar, zonder voorbehoud. Dat zij vermeldden dat de kenmerken van zijn kledij niet 
zichtbaar waren doet hieraan geen afbreuk. Zij konden overigens goed vaststellen dat dit 
een middelgroot zwaarlijvig persoon betrof en dat dit de persoon was die zij eerder om 
19.23 uur opmerkten. Verder konden zij ook met eigen ogen zien dat deze persoon een 
jachtgeweer en een jachthond bij zich had. De persoon B was nog beter zichtbaar voor de 
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natuurinspecteurs. Wanneer de natuurinspecteurs vaststellen dat zij een schot hoorden 
afgaan "zonder dat (zij) (zagen) wie gevuurd (had)" dan betreft dit de vaststelling van de 
natuurinspecteurs d<Jt het schot niet ~elost werd door de persoon A 1 , noch 
door de persoon B 1 · en dat dit schot gelost werd door een derde jager. Dit 
is een vaststelling van de natuurinspecteurs die bijzondere bewijskracht heeft. Aldus staat 
het vast dat het door de natuurinspecteurs om 19.35 uur, na zonsondergang, gehoorde 
schot gelost werd door een derde jager, in het gezelschap van (de oorspronkelijk eerste en 
tweede beklaagden) en De beklaagde 

was formeel dat hun gezelschap uit de drie vermelde jagers bestond en dat er 
geen andere jagers in de buurt waren. Hieruit volgt met zekerheid dat de jager die om 19.35 
uur een schot loste de beklaagde betrof, wat meebrengt dat hij na de 
zonsondergang, die op 6 oktober 2016 intrad om 19.13 uur, bij inbreuk op artikel 6 
Jachtdecreet nog aan het jagen was. 

De beklaagde heeft in zijn verklaring helemaal niet gesteld dat hij 
inderdaad na zonsondergang aan het jagen was, doch dat dit op een nijlgans was. Hij heeft 
zich dus nooit beroepen op een uitzondering om te jagen na zonsondergang, op grond van 
het Soortenbesluit. Ook op de rechtszitting van 22 februari 2019, op interpellatie van het 
hof, bevestigde de beklaagde dat hij nooit heeft geschoten na 
zonsondergang en dat ook de nijlgans die hij bij zich had toen de natuurinspecteurs hem 
aantroffen, niet na zonsondergang werd geschoten. Dit vindt bevestiging in de conclusie van 
de beklaagde, waarin vermeld is dat hij formeel is dat hij na zonsondergang niet meer heeft 
geschoten. Het in ondergeschikte orde in conclusie aangevoerde middel, wat door de 
beklaagde trouwens als hypothetisch wordt voorgesteld, dat wanneer 
hij een schot loste na zonsondergang dit was om op de nijlgans te jagen, mist dan ook elke 
feitelijke grond. Dat er mogelijk sprake was van "een schot gelost op een nijlgans, een perfect 
toegelaten en dienvolgens rechtsgeldig schot'' vindt geen enkele feitelij ke steun in de 
dossiergegevens. Het kan dan ook geen grond bieden voor redelijke twijfel over het jagen na 
zonsondergang. 

Opdat er sprake is van jagen (na zonsondergang) moet er geen geslaagd schot zijn, of m.a.w. 
van jagen is er niet enkel sprake wanneer er succesvol een stuk wild geschoten is. De 
auditieve vaststelling van de natuurinspecteurs dat er een schot gelost werd na 
zonsondergang, is de zekere vaststelling in de concrete omstandigheden dat er na 
zonsondergang gejaagd werd. Het feit dat de beklaagde vóór zonsondergang geen wilde 
eend heeft geschoten (maar enkel een nijlgans) is dan ook zonder relevantie en doet geen 
afbreuk aan de hiervoor gedane vaststelling. Dat de natuurinspecteurs niet (visueel) 
vaststelden dat het bewuste schot dat zij na zonsondergang hoorden gelost werd op eenden 
is ook niet van belang. 

Ook het loutere feit dat de beklaagde formeel is dat hij geen schot loste na zonsondergang 
en dat hij dat ook nog nooit deed weerlegt niet de zekere vaststellingen van de 
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natuurinspecteurs. Dit geldt ook voor de bewering van de beklaagde dat hij een weidelijke 
jager is. 

Het feit dat de beklaagde "stellig niet zou hebben gejaagd" indien hij had geweten op wiens 
jachtrevier er zou worden gejaagd is zonder relevantie en mist bovendien feitelijke 
grondslag: de beklaagde vernam voor de aanvang van de jacht dat het jachtrevier van 

was en vatte niettemin toch de jacht aan. 

De aanwezigheid van negen lege jachtpatronen in de zakken van de jachtjas van de 
beklaagde is ook niet relevant voor de beoordel ing van de feiten in het licht van de 
telastlegging A. 

Dat de natuurinspecteurs niet visueel vaststelden wie om 19.35 uur het schot loste is geen 
grond voor redelijke twijfel, gelet op de zekere vaststell ing die steun vindt in de hiervoor 
vermelde samenhang tussen de door de natuurinspecteurs vastgestelde feiten. Dat de 
natuurinspecteurs aanvankelijk stelden dat de derde persoon vermoedelijk verscholen zat in 
de rietkraag, brengt niet mee dat er daardoor, enkel door het gebruik van dat woord, sprake 
is van slechts een vermoeden ten aanzien van de beklaagde. Uit de samenhang tussen de 
vaststellingen hiervoor vermeld, leidt het hof met menselijke zekerheid af dat de beklaagde 

de jager betrof die het bewuste schot na zonsondergang loste. 

Het gegeven dat de natuurinspecteurs naderhand zouden gesteld hebben dat de beklaagde 
"op het moment van de vaststellingen, op de verkeerde plaats op het 

verkeerde moment was" steunt niet op de concrete visuele en auditieve vaststell ingen van 
de natuurinspecteurs en geeft geen aanleiding tot redelijke twijfel over het ten laste 
gelegde. 

Het was helemaal niet van belang dat de natuurinspecteurs konden en moesten vaststellen 
uit welke richting het schot kwam. Er is zekerheid dat het niet en 

waren die op dat moment een schot losten en er is zekerheid dat de beklaagde 
de derde en enige andere jager was, zodat het schot noodzakelijk 

door hem werd gelost. Er is inderdaad niet vastgesteld waar in het jachtrevier de beklaagde 
zich precies bevond toen hij het schot loste, maar ook dit leidt niet tot 

redelijke twijfel over het feit dat hij om 19.35 uur het bewuste schot loste. 

Het verslag van de partijdeskundige die door de beklaagde werd aangesteld, weerlegt op 
geen enkele wijze de voorgaande vaststellingen. Het was helemaal niet nodig dat ballistische 
vaststellingen of ballistisch onderzoek werden uitgevoerd, door de natuurinspecteurs of 
naderhand in de loop van het opsporingsonderzoek. De hulzen in de jaszak van de beklaagde 
moesten niet aan een onderzoek naar kruitsporen en kruitgeur worden onderworpen, 
gezien het resultaat van zo'n onderzoek op geen wijze afbreuk kon doen aan de 
vaststellingen hiervoor. Hetzelfde geldt voor een (ballistisch) onderzoek van het jachtwapen 
van de beklaagde en het uitvoeren van afstandsmetingen. De vaststelling door de 
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partijdeskundige dat op een afstand van, door hem gemeten, 255 meter bij valavond de 
exacte gezichtswaarneming iets minder accuraat wordt is evenmin dienstig: de 
natuurinspecteurs baseerden zich voor de herkenning van de personen als A en Baangeduid 
niet op gezichtsherkenning maar op de kenmerken van hun lengte en postuur en zij hebben 
ook correct aangegeven dat zij van de verst afgelegen persoon geen kenmerken van de kledij 
konden waarnemen. Er bestaat ook geen enkele twijfel over dat de personen A en B de 
naderhand geïdentificeerde personen en betroffen. 
Zoals vermeld, is de aanduiding van de geluidsbron zonder relevantie. Ook wijzigende 
parameters als wind en temperatuur doen geen afbreuk aan de vaststellingen hiervoor. 

Gezien de vaststelling dat het de beklaagde is die na zonsondergang 
een schot loste steunt op de eigen visuele en auditieve vaststellingen van de 
natuurinspecteurs, die gelden tot het bewijs van het tegendeel, moest geen 
wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd om te bepalen of er door hem na 
zonsondergang een schot werd afgevuurd. Evenmin was een kruitsporenonderzoek of enig 
ander onderzoek (van de hulzen, de handen of de kruitgeur) noodzakelijk en relevant. 

7. Jagen met vuurwapens als hobby en tijdverdrijf is in een dicht bevolkte en van open 
ruimten verstoken regio als Vlaanderen niet zonder risico's de beklaagde jaagde dan nog in 
een toeristische streek rond de Belgische kust. Gezien de jacht door de decreetgever 
toegelaten wordt moet het strikt onder de door de decreetgever gestelde voorwaarden 
gebeuren, waarbij de veiligheid van omwonenden van de jachtrevieren en toevallige 
passanten scrupuleus moet bewaakt worden. Precies omwille van de veiligheid heeft de 
decreetgever strikte momenten bepaald waarbinnen de jachtactiviteiten kunnen 
plaatsvinden. De beklaagde heeft enkel met het oog op eigen plezier 
deze regels niet nageleefd, wat een objectief ernstig misdrijf is. De hierna bepaalde 
geldboete is passend en noodzakelijk om de beklaagde aan te sporen 
voortaan de jachtregels strikt na te leven. Bij het bepalen van de omvang van de geldboete 
houdt het hof in het voordeel van de beklaagde rekening met zijn 
blanco strafregister. 

Het bewezen misdrijf werd gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017, zodat de 
geldboete moet verhoogd worden met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan tot beta ling 
van de opgelegde geldboete. 

Het jachtwapen Beretta Ultra Light, kaliber 12, met serienummer is eigendom van 
de beklaagde en heeft gediend om het bewezen misdrijf te plegen, 
zodat overeenkomstig de a rtlkelen 42, 1 o en 43 Strafwetboek de bijzondere 
verbeurdverklaring ervan moet worden uitgesproken. De beklaagde wordt aldus niet aan 
een onredelijk zware straf onderworpen. 
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8. De beklaagde is gehouden tot de kosten aan de zijde van het 
openbaar ministerie zoals hierna bepaald. Het hof stelt vast dat de kosten van de 
strafvordering in eerste aanleg definitief zijn vereffend door de veroordeling, bij vonnis van 3 
januari 2018, tot betaling ervan door de oorspronkelijk eerste en tweede beklaagde, elk voor 
de helft. 

De beklaagde dient ook, als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf, te worden 
verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder 
Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders (art. 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). 
Deze bijdrage, die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, dient thans vermeerderd te 
worden met 70 deciemen tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen 
verklaarde feiten. 

Tevens is de beklaagde gehouden tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop 
der strafprocedure, die thans, na indexatie, 53,58 euro bedraagt (zie art. 91 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 
november 2012, 85 29 november 2012; omzendbrief 131/5 van 25 september 2018, 85 4 
oktober 2018), alsook tot de bijdrage aan het Begratingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsb ijstand, die thans 20 euro 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 hof houdt overeenkomstig artikel 4, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering de burgerlijke belangen aan. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de telastlegging A, en van de artikelen: 
- 211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 
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wijzigt het beroepen vonnis van 3 januari 2018 wat betreft de beklaagde 
als volgt: 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastlegging A en veroordeelt 
hem hiervoor tot betaling van een geldboete van 400 euro, vermeerderd met 50 deciemen 
tot 2.400 euro of een vervangende gevangenisstraf van twee maanden; 

spreekt ten laste van de beklaagde de bijzondere verbeurdverklaring 
uit van het jachtgeweer Beretta Ultra Light, kaliber 12, met serienummer 
neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling 
Brugge, onder het nummer 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro als bijdrage tot de financiering 
van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 53,58 euro 
als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

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

veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie 
in beroep begroot op 72,27 euro; 

houdt de burgerlij ke belangen aan. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Dagv. bek I.: 

+10%: 

Totaal: 

€/ 

€ 36,00 
€3,00 

€ 26,70 

€ 72,27 

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 29 maart 2019 uitgesproken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter 

in aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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