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Not.nr. AN.63.97.000193/13 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE, 

tegen 

1. nr. 9JfJ 

2. nr. 1~1 

(ON 

· met maatschappelijke zetel, 

- verweerder na cassatie -

geboren te 

wonende te 

op 

- verweerder na cassatie -

), 

(RRN 

volgens de aanhangig makende akte verdacht van: 

"Hetzij door de misdaad of het wanbedrijf te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering 
rechtstreeks te hebben meegewerkt, hetzij door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp 
te hebben verleend dat de misdaad of het wanbedrijf zonder zijn bijstand niet had kunnen 
worden gepleegd 

De eerste en de tweede. 

en, bil samenhang te In het arrondissement 
en elders in het Riik. op hierna vermelde data, de feiten de voortdurende en 

achtereenvolgende uiting ziinde van eenzelfde opzet, het laatste feit gepleegd zi[nde op 9 

Januari 2013, 

( ... ) 

8/ 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 8.5 van de Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 Inzake de 
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
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desbetreffende handelsverkeer, artikel 20 van het Koninklijk besluit van 9 april 2003 inzake 
de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het 
desbetreffende handelsverkeer en artikel 5 van de wet van 28 juli 1981 houdende 
goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild 
levende dier- en plantensoorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington op 3 maart 
1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 22 juni 1979, 

specimen van in bijlage B genoemde soorten te hebben aangekocht, te koop te hebben 
gevraagd, voor commerciële doeleinden te hebben verworven, voor commerciële doeleinden 
te hebben tentoongesteld, met winstoogmerk gebruikt te hebben, te hebben verkocht, in 
bezit te hebben gehad met het oog op verkoop, ten verkoop te hebben aangeboden, te 
hebben vervoerd met het oog op verkQop, zonder .dat ten genoegen van de bevoegde 
autoriteit is aangetoond dat die specimens verkregen werden en, indien ze niet uit de 
Gemeenschap afkomstig zijn, daarin werden binnengebracht overeenkomstig de geldende 
wetgeving inzake instandhouding van de wilde flora en fauna 

meer bepaald wat betreft hierna vermelde 290 bundels AFRORMOSIA (Pericopsis elata (Il)) 
I. Tussen 14 december 2011 en 22 december 2012, 

15 bundels voor een hoeveelheid van 17,480 m 3 doch in werkelijkheid 28,042 m 3 (Bil 
09Q013537}, waarvan 1 bundel in het magazijn aangetroffen en 14 bundels 
verwerkt/verkocht als afrormosia; 

IJ. Tussen 8 februari 2012 en 22 december 2012, 

10 bundels voor een hoeveelheid van 13,611 m 3 doch in werkelijkheid 22,2740 m3 (Bil 
09Q014255} en verwerkt/verkocht als afrormos~a; 

/ll. Tussen 12 iuni 2012 en 22 december 2012, 

6 bundels voor een hoeveelheid van 8,374 m3 doch in werkelijkheid 15,006 m 3 (Bil 
CM2251575}, aangetroffen in het magazijn; 

IV. Tussen 7 augustus 2012 en 22 december 2012, 

5 bundels voor een hoeveelheid van 7,285 m 3 doch in werkelijkheid 16,128 m 3 (Bil 
CM2252705} en verwerkt/verkocht als afrormosia 

v. Tussen 9 augustus 2012 en 22 december 2012, 

24 bundels voor een hoeveelheid van 29,141 m 3 doch in werkelijkheid 64,528 m 3 (Bil 
CM225477}, waarvan 22 bundels in het magazijn aangetroffen en 2 bundels 
verwerkt/verkocht als afrormosia; 
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Vl. Tussen 16 september 2012 en 22 december 2012, 

4 bundels voor een hoeveelheid van 3,652 m3 doch in werkelijkheid 9,171 m3 (BIL 
CM2252989), en verwerkt/verkocht als afrormosià; 

VII. Tussen 6 oktober 2012 en 22 december 2012, 

53 bundels voor een hoeveelheid van 77,669 m3 doch in werkelijkheid 142,009 m3 (B/l 
CM2251192), waarvan 37 complete bundels en 2 incomplete in het magazijn aangetroffen en 
14 bundels verwerkt/verkocht als afrormosia; 

VIII. Tussen 21 oktober 2012 en 22 december 2012, 

64 bundels voor een hoeveelheid van 110,654 m3 doch in werkelijkheid 174,759 m3 {B/l 
CM2253420), waarvan 46 bundels in het magazijn aangetroffen en 18 bundels 
verwerkt/verkocht als afrormosia; 

IX. Tussen 7 november 2012 en 22 december 2012, 

49 bundels voor een hoeveelheid van 73~132 m3 doch in werkelijkheid 133,555 m3 (B/l 
2253719) waarvan 44 bundels aangetroffen in het magazijn en 5 bundels verwerkt/verkocht 
als afrormosia; 

X. Tussen 15 december 2012 en 10 ianuari 2013, 

60 bundels voor een hoeveelheid van 147,282 m3 (Bil 2254308) en aangetroffen op kaai 420; 

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

Eerste betichte tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42, 3° en/of 43bis van 
het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoorde/en conform de schriftelijke vordering van het OM neergelegd in het 
strafdossier. 

Tweede betichte tevens gedagvaard om zich, bij toepassing van artikel 1 d) van het Koninklijk 
Besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde 
veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te 
oefenen, zoals respectievelijk gewijzigd bij artikel 3, 2° en ingevoegd bij artikel 3, 3° van de 
Wet van 2 juni 1998, verbod te horen opleggen om, persoonlijk of door een tussenpersoon, 
de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een vennootschap op aandelen: 
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of een coöperatieve 
vennootschap, enige functie waarbij macht wordt verleend om een van die vennootschappen 
te verbinden, de functie van persoon belast met het bestuur van een vestiging in België, 
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bedoeld in artikel 198, §6, eerste lid, van de op 30 november 1935 gecoördineerde wetten op 
de handelsvennootschappen, . . of het beroep van effectenmakelaar of correspondent
effectenmakelaar uit te oefenen, gedurende een termijn vast te stellen d0or de rechter." 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen, kamer AC4, besliste bij 
vonnis van 23 februari 2016 op tegenspraak als volgt: 

"VEROORDEELT 

eerste beklaagde voor de vermengde feiten A en 8: 

tot een geldboete van TIENDUIZEND EUR. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de uitgesproken geldboete ten laste van eerste 
veroordeelde, wordt uitgesteld voor een termijn van EEN JAAR vanaf heden, uitgezonderd 
een effectieve geldboete van TWEEDUIZEND EUR. 

tweede beklaagde voor de vermengde feiten A en B: 

tot een hoofdgevangenisstraf van ZES MAANDEN 

en 
tot een geldboete van TIENDUIZEND EURO 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van de uitgesproken hoofdgevangenlsstraf en geldboete ten 
Jaste van tweede veroordeelde, worden uitgesteld voor een termijn van EEN JAAR vanaf 
heden, uitgezonderd een effectieve geldboete van TWEEDUIZEND EUR waarvoor de 
vervangende ge~angenisstraf twee maanden zal bedragen . . 

Verplicht eerste en tweede veroordeelde, als bijdrage voor de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan occasionele redders, 
elk tot het betalen van een bijdrage van 25 EUR, .vermeerderd met 50 decimes en gebracht 

op 150EUR. 

Verplicht eerste en tweede veroordeelde elk tot betaling van ½ van de kosten van het geding 
be/opende In zijn geheel op 86,72 EUR en elk tot een vergoeding van 51,20 EUR. 

Zegt dat de geldboeten van 10.000 EUR, vermeerderd worden met 50 decimes, zodat die 
geldboeten elk 60.000 EUR zullen bedragen. 
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Bepaalt de duur van de gevangenisstraf waardoor de geldboeten vervangen kunnen worden, 
bij gebrek aan betaling binnen een termijn vermeld in artikel 40 van.het strafwetboek op drie 
maanden voor de geldboete van 10.000 EUR lastens t~eede beklaagde. 

Verklaart verbeurd lastens eerste beklaagde, conform art. 42, 3° SW, als illegaal 
vermogensvoordeel de som van 100.000 EURO. 

1.2.1 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld: 

op 8 maart 2016 door de beklaagden 

beschikkingen; 

en 

op 24 maart 2016 door het openbaar ministerie tegen de beklaagden' 

tegen alle beschikkingen op strafrechtelijk gebied. 

tegen alle 

en 

1.2.2. Er werd een verzoekschrift In de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen: 

op 8 maart 2016 door de beklaagde 

op 8 maart 2016 door de beklaagde 

op 24 maart 2016 door het openbaar ministerie. 

1.3.1 Het hof van beroep te Antwerpen, kamer C4, besliste bij tussenarrest van 28 maart 
2018 en op tegenspraak als volgt: 

Il(.,,) 

Bij kantschrift d.d. 4 augustus 2017 van het Openbaar Ministerie werd het P. V. 
van 1/08/2017 van de 

bij het dossier gevoegd. Bij dit P. V. werden een 
aantal bijlagen gevoegd, onder meer: "1) Foto's bundels hout aangetroffen op 30 mei 2017". 
Deze foto's zijn genummerd als "bijlage 1/1" tot en met "1/66" met telkens een foto op de 
voor- en achterzijde van elk blad. 

Tenzij er een vergissing is gebeurd bij de nummering. van de stukken, ontbreken de bladen 

"1/19" en "1/36". 

( ... ) 

Verklaart de hogere beroepen ontvankelijk; 

Vooraleer verder ten gronde te oordelen; 
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Verzoekt het ambt van de procureur-generaal om de hiervoor vermelde - eventueel -
ontbrekende stukken bij het dossier te voegen en om de hiernavolgende personen te doen 
oproepen voor de terechtzitting zoals hierna bepaald ten einde er te worden gehoord als 
getuige: 

Dr. 
attaché van de 

expert 

Beveelt de heropening der debatten op de terechtzitting van woensdag 2 mei 2018 om 14.00 
uur; 

Houdt de beslissing over de kosten aan.11 

1.3.2. Het hof van beroep te Antwerpen, kamer C4, besliste bij arrest van 14 november 2018 

en op tegenspraak als volgt: 

"Verbetert de tenlastelegging 8. zoals hoger vermeld (blz. 15); 

Hervormt het bestreden vonnis: 

Ontslaat beide beklaagden en van elke verdere 

rechtsvervolging voor de feiten onder tenlastelegging A. en spreekt .hen vrij voor de feiten 

onder tenlastelegging B.; 

Laat de kosten van de strafvordering in beide aanleggen ten laste van de Staat." 

1.3.3 Tegen het vermelde arrest van 14 november 2018 werd op 29 november 2018 door 
het openbaar ministerie cassatieberoep ingesteld. 

1.4 Het Hof van Cassatie, tweede kamer, besliste bij arrest van 21 mei 2019 (P.18.1247.N) als 

volgt: 

"Vernietigt het pesteden arrest in zoverre het de verweerders vrijspreekt van de telastlegging 
B en de kosten ten laste van de Staat legt. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal gemaakt worden · op de kant van het gedeeltelijk 
vernietigde arrest. 

Laat de kosten voor de helft ten laste van de Staat. 
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.... -,--~~~-----------------------

Houdt de beslissing over de overige kosten aan en laat ze over aan de rechter op verwijzing. 

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Gent. 

Bepaalt de kosten op 218, 71 euro. 11 

1.5 Op de rechtszitting van 12 september 2019 (inleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van partijen, bij toepassing van de .artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste 
lid, Wetboek van Strafvordering, condusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag 
bepaald op de rechtszitting van vrijdag 24 januari 2020. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.6 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 24 januari 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn mid~elen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

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

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

2. De saisine van het hof is gelet op de perken bepaald door het arrest van 21 mei 2019 van 
het Hof van Cassatie, de verklaringen van beroep en vervolgens de grieven beperkt tot de 
beslissing over de schuld en·de eventuele straf wat betreft de telastlegging B. 

De hoger beroepen werden reeds bij (tussen)arrest van 28 maart 2018 van het hof van 
beroep te Antwerpen ontvankelijk verklaard. 

3. De telastlegging B slaat op de door de beklaagden verrichte handelingen zoals vermeld In 
de telastlegging B (onderdelen I tot en met X) met betrekking tot 290 bundels hout van de 
soort Afrormosia (ook genoemd: Afromosia, Afrikaanse teak of pericopsis e/ata) zonder dat 
is aangetoond dat de specimens werden binnengebracht overeenkomstig de geldende 
wetgeving inzake Instandhouding van de wilde flora en fauna, nl. artikel 8.5 Verordening 
(EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild 
levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer 
(hierna: CITES-Verordening). 

4. Artikel 8 CITES-Verordening bepaalt: 

"1. De aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het 
tentoonstellen voor commerciële doeleinden, het gebruik met winstoogmerk en het 
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verkopen, het in bezit hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of het 
vervoeren met het oog op verkoop van· specimens van de in bijlage A genoemde soorten, is 
verboden. 

( ... ) 

5. De in lid 1 genoemde verbodsbepalingen gelden ook voor specimens van de soorten 
genoemd in bijlage B, behalve indien ten (genoege) van de bevoegde autoriteit van de 
betrokken {lidstaat) is aangetoond dat die specimens verkregen werden en, indien zij niet uit 
de Gemeenschap afkomstig zijn, daarin werden binnengebracht overeenkomstig de geldende 
wetgeving inzake de instandhouding van de wilde flora en fauna." 

Pericopsis elata of Afrormosia is opgenomen in bijlage B bij de CITES-Verordening met een 
annotatie #5. De bijlage "Opmerkingen over de interpretatie van de bijlagen A, B, C en D" 
van de verordening bepaalt onder punt 11 het volgende: 

"Wanneer een soort in bijlage A, Bof Cis opgenomen, zijn ook alle delen en producten van 
die soort in dezelfde bijlage opgenomen, tenzij voor die soort door middel van een annotatie 
is aangegeven dat alleen specifieke delen en producten daarin zijn opgenomen. 
Overeenkomstig artikel 2, onder t), dient het teken "#", gevolgd door een cijfer, achter de 
naam van een in bijlage B of C opgenomen soort of hoger taxon om delen of producten te 
omschrijven die in dit verband ter fine van deze verordening zijn vermeld, als volgt: 

... #5 Ter omschrijving van stammen of blokken, planken en vellen fineer." 

Het Hof van Cassatie stelde in het arrest van 21 mei 2019 dat uit de vergelijking van de 
Nederlandstalige tekst van de CITES-Verordening met de Franstalige en Engelstalige tekst 
van de CITES-Verordening volgt dat met de term "planken" bij annotatie #5, "verzaagd hout" 
wordt bedoeld. 

De verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende 
uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming 
van het in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende 
handelsverkeer (hierna: Uitvoeringsverordening) omschrijft de begrippen "stammen", 
"verzaagd hout" en "fineerbladen" als volgt onder de titel "Bijlage VII. Codes ter 
omschrijving van de specimens en eenheden die overeenkomstig artikel 5, punten 1 en 2, in 
de vergunningen en certificaten moeten worden gebruikt": 

- stammen: alle soorten onbewerkt hout, al dan niet ontdaan van schors of bast, eventueel 
vierkant bezaagd, met name bestemd om tot planken, houtpulp of bladen fineer te worden 
verwerkt; 
-verzaagd hout: hout dat gewoon in de lengterichting is verzaagd of tot profielhout is 
verwerkt; meestal meer dan 6 mm dik; 
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- fineerbladen: hout in dunne platen of bladen van uniforme dikte (gewoonlijk niet meer dan 
6 mm}, meestal verkregen door schillen (geschild fineer) of snijden (gesneden fineer), 
bestemd voor de fabricage van triplex of multiplex, gefineerde meubels en dozen. 

In het arrest van 14 november 2018 overwoog het hof van beroep te Antwerpen dat het 
belang van de discussie over de zogenaamde tweede transformatie die de ladingen 
Afrormosia-hout onderging er in bestaat dat hout dat een tweede tr~nsformatie heeft 
doorgemaakt buiten het beperkte toepassingsgebied van #5 zou vallen. Aldus ging het hof 
van beroep te Antwerpen er in het vermelde arrest van uit dat #5 van de CITES-Verordening 
als (onderdeel van een) strafrechtelijk beteugelde bepaling strikt moet worden 
geïnterpreteerd. In die zin begreep het hof van beroep te Antwerpen in het vermelde arrest 
deze bepaling zodanig dat Afrormosia-hout van zogenaamde "tweede transformatie" buiten 
het toepassingsgebied van de bepaling valt. Het hof van beroep te Antwerpen besloot 
hieruit dat zo komt vast te staan dat het in de telastleggingen vermelde Afrormosia-hout als 
hout van "tweede transformatie" moet worden beschouwd en de beklaagden de 
strafrechtelijk beteugelde inbreuk niet kunnen hebben ·gepleegd. In het arrest van 21 mei 
2019 van het Hof van Cassatie werd hierover gesteld: "Het arrest interpreteert de annotatie 
#5 van de CITES-Verordening In die zin dat Afrormosia-hout van zogenaamde "tweede 
transformatie" buiten het toepassingsgebied van de CJTES-Verordening valt. Het verduidelijkt 
niet wat onder dergelijk hout dient te worden begrepen." 

De toetsing aan het criterium "tweede transforf!)atie" is volgens het Hof van Cassatie niet 
relevant, alleszins niet doorslaggevend, bij de beoordeling van de telastleggingen, gezien het 
Hof van Cassatie in het arrest van 21 mei 2019 hierover overwoog: "Doorte oordelen dat er 
twijfel bestaat over de juiste kwalificatie van het in beslag genomen Afrormosia-hout als 
zijnde hout van eerste transformatie of hout van tweede transformatie en de (beklaagden) 
daarvan vrij te spreken voor de telastlegging 8, zonder na te gaan of dat hout voldoet aan de 
vermelde omschrijving van de begrippen "stammen", verzaagd hout" of ''fineerbladen'', 
verantwoordt het arrest de beslissing niet naar recht." 

Hieruit volgt dat voor de beoordeling van de inbreuken vermeld In de telastlegging B enkel 
de toetsing aan de criteria en begrippen "stammen", "verzaagd hout'' of "fineerbladen" 
relevant is. Of het hout al dan niet bewerkt is, in de zin zoals door de beklaagden 
voorgehouden, is geen relevant criterium, zodat het hof niet moet ingaan op de diverse 
argumenten van de beklaagden die op dit criterium steunen. Deze argumentatie van de 
beklaagden mist trouwens feitelijke grondslag, nu uit het proces-verbaal nr. 

,an 1 augustus 2017 volgt dat het in geen geval·gaat om "producten van 
een tweede transformatie" (p 2 van het PV}. 

Gelet op de vernietiging van het arrest van 14 november 2018 van het hof van beroep te 
Antwerpen in zover het de beklaagden vrijspreekt van de telastlegging B en de kosten ten 
laste van de Staat legt, moet het hof niet verder beoordelen of het hof van beroep te 
Antwerpen feitelijk heeft nagegaan of het bewuste Afrormosia-hout voldeed aan de 
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begrippen "stammen", "verzaagd hout'' of "f ineerbladen", zoals de beklaagden in conclusies 
uitvoerig aanvoeren. Het hof moet wat betreft de telastlegging B zelf deze feitelijke 
beoordeling doen. 

Het hof stelt op grond van de dossiergegevens vast dat de bundels Afrormosia-hout die 
voorwerp zijn van de telastleggingen verzaagd hout betroffen waarvoor de vermelde 
verbodsbepaling geldt. Anders dan de beklaagden voorhouden is er geen twij fel over de 
vraag of de invoer van bewerkt Afrormosia-hout al of niet vergunningsplichtig is, gezien het 
verzaagd karakter van het hout de toepassing van de verbodsbepaling meebrengt. 

De vaststellingen in het proces-verbaal nr. van 1 augustus 2017 van de 
FOD Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu bevestigt de gegevens 
van het strafdossier. Hieruit volgt dat de bewuste ladingen slààn op planken die CITES
plichtig zijn. 

5. Anders dan de beklaagden stellen, zijn de CITES-diensten geen belanghebbende partij. De 
zogenaamde CITES-dlensten of de federale milieu-inspectie, is de overheidsdienst die belast 
is met het toezicht op en de controle van het in de handel brengen van bedreigde planten en 
dieren en de opsporing en de vaststelling van de overtredingen van de wet van 28 juli 1981 
houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde 
in het wild levende dier- en plante(n)soorten, en van de Bijlagen, opgemaakt te Washington 
op 3 maart 1973, alsmede van de Wijziging van de Overeenkomst, aangenomen te Bonn op 
22 juni 1979. Artikel 7, § 1 van deze wet bepaalt onder meer: "Onverminderd de 
bevoegdheden van de officieren van de gerechtelijke politie worden de overtredingen op deze 
wet, op haar uitvoeringsbesluiten en op de Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 
december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door 
controle op het desbetreffende handelsverkeer en de door de Commissie aangenomen 
bepalingen ter uitvoering van deze verordening opgespoord en vastgesteld door: 
( ... ) 
3° de statutaire en contractuele controleurs en inspecteurs CITES van de 

die belast 
zijn met het uitvoeren van de controles voor zover deze controles worden uitgeoefend op de 
in artikel 4, § 3, 2°, van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het 

bedoelde plaatsen en de 
volksgezondheid, de dieren-gezondheid of de plantengezondheid tot doel hebben.,, 

Dergelijke inspectiedienst Is geen partij die belang heeft bij vervolging en geen element wijst 
er op dat de CITES-inspecteur(s) onvoldoende onpartijdigheid aan de dag zou(den) hebben 
gelegd. Uit niets volgt dat de door de CITES-inspectie gedane vaststellingen onvoldoende 
betrouwbaar zouden zijn om als bewijs in aanmerking te nemen. De enkele omstandigheid 
dat de inspectie ambtenaar de opdracht gaf een verslag op te stellen, brengt 
niet mee dat dit verslag geen bewijswaarde heeft of als subjectief of onbetrouwbaar moet 
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geweerd worden. De beklaagden hebben tegenspraak kunnen voeren over het verslag van 

6. De beklaagde houdt voor dat zijn Interesse voor aankoop van Afrormosia 
enkel bestond voor zover hem ook de nodige documenten, · in het bijzonder de Cites
uitvoerveriunningen, werden aangereikt en dat hij dit steeds aan zijn contractpartner 

heeft laten weten. Dit gegeven wordt op grond van de dossiergegevens weerlegd. 
Integendeel volgt hieruit dat de beklaagdE actief de aard van het geleverde 
hout hielp verdoezelen. Zoals het openbaar ministerie voor de eerste rechter in conclusies 
opmerkte, stelt het hof vast dat de beklaagden voor bepaalde betwiste zendingen de 
facturen niet betaalde uit protest, doch niette~ln het hout Inklaarde en vervoerde naar de 
firma om verder te verkopen zonder de CITES-diensten of de douanediensten in te lichten. 

7. Het gegeven dat het zogenaamd gekalibreerde Afrormosia betrof, doet geen afbreuk aan 
het feit dat het verzaagd hout betrof, zoals hiervoor vermeld. 

8. Geen enkele wetsbepaling of algemeen rechtsbeginsel brengt voor het openbaar 
ministerie de verplichting mee schriftelijke conclusies op te stellen. Uit niets volgt evenmin 
dat het openbaar ministerie conclusies moet opstellen om aan te tonen dat het bewuste 
hout wel degelijk verzaagd hout betrof. Het bewijs hiervan volgt uit de dossiergegevens. 

9. De omstandigheid dat een partij hout intussen verkocht werd door de Cites-dlensten 
brengt niet mee dat geen bewijs geleverd Is van het vergunningsplichtig karakter van het 
hout: het bewijs volgt voldoende uit de vaststellingen zoals vermeld in het dossier. De in het 
dossier vermelde vaststellingen laten de beklaagden toe hierover tegenspraak te voeren, 
zodat door de verkoop van een deel van het hout de rechten van verdediging van de 
beklaagden geenszins zijn aangetast. 

10. Anders dan aangevoerd door de beklaagden, stelt het hof vast dat het strafdossier 
volledig is en dat de voorhanden zijnde dossiergegevens het hof toelaten alle relevante en 
aan de tegenspraak onderworpen elementen in de beoordeling van de telastleggingen te 
betrekken. Naar het oordeel van het hof is de voeging van zogenaamde werkdosslers van de 
Cites-diensten, van de douanedossiers en van correspondentie tussen het openbaar 
ministerie en de douane- en CITES-administraties niet noodzakelijk om ten volle tegenspraak 
te kunnen voeren over de voorhanden zijnde dossiergegevens. De afwezigheid van deie 
gegevens heeft niet tot gevolg dat het recht van verdediging van de beklaagden miskend 
wordt en dat de strafvordering onmogelijk zou kunnen worden voortgezet. De eventuele 
onregelmatigheid van controles door de CITES-diensten heeft geen gevolgen voor de 
ontvankelijkheid van de huidige strafvordering. Op geen enkele wijze is aannemelijk gemaakt 
dat een verkregen bewijselement onregelmatig werd verkregen, noch dat dergelijke 
onregelmatigheid betrekking heeft op de naleving van op straffe van nietigheid 
voorgeschreven vormvoorwaarden, of dat de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid 
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, van het bewijs heeft aangetast, of het gebruik van het bewijs In strijd is met het recht op een 
eerlijk proces. 
Hoewel dit voor de eerbiediging van de rechten van verdediging van de beklaagden niet 
strikt noodzakelijk was, hebben de beklaagden via ~et openbaar ministerie inzage gekregen 
in de administratieve dossiers bij de CITES- en douane-inspectie en aan te duiden welke 
stukken nog zouden ontbreken. Hieraan werd het nodige gevolg verleend. 

11. Artikel 7, § 1 CITES-wet geeft aan de agenten van de douane uitdrukkelijke opsporings
en vaststellingsbevoegdheid in het kader van de CITES-wetgeving. Dit geldt ook naar 
aanleiding van fiscale visitaties die deze agenten uitvoeren. Het loutere gegeven dat in de 
huisvisitatie van 17 januari 2013 enkel verwezen wordt naar bepalingen van de Algemene 
Wet Douane en Accijnzen doet aan deze bevoegdheid geen afbreuk, zodat toen verrichtte 
CITES-vaststellingen rechtsgeldig gebeurden. Aldus hadden de agenten van de douane ook 
de bevoegdheid om voor het onderzoek nuttige elementen, documenten en voorwerpen in 
beslag te nemen. De machtiging tot visitatie van 17 januari 2013 vertoont dan ook geen 
vormgebrek in die zin, noch raakt dit op enige wijze de ontvankelijkheid van de huidige 
strafvordering of de rechten van de verdediging van de beklaagden. 

12. De bevoegdheid van de inspect iediensten om inbreuken op de CITES-regelgeving op te 
sporen steunt op deze regelgeving zelf en niet op de (juiste) vermelding van de rechtsgrond 
in de processen-verbaal die de inspectiediensten in de uitvoering van deze 
opsporingsbevoegdheid opstellen. Hetzelfde geldt voor de door de bevoegde rechter 
verleende huisvisitatles. Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat deze rechter 
.uitdrukkelijk de (juiste) rechtsgrond voor het verlenen van de huisvisitatie vermeldt. Het 
verlenen van de machtiging impliceert dat de rechter de rechtsgrond heeft nagegaan en 
heeft vastgesteld dat hieraan voldaan is. Er is geen sprake van een motiveringsgebrek van de 
machtigingen; integendeel werden deze machtigingen draagkrachtig en pertinent 
gemotiveerd. In het kader van de uitvoering van de machtigingen, kunnen de 
opsporingsambtenaren alle wettelijke opsporingsbevoegdheden uitoefenen, met inbegrip 
van onder meer inbeslagnemingen. Het ontbreken van een inventaris van de 
inbeslaggenomen voorwerpen, schendt niet de rechten van de verdediging van de 
beklaagden. De beklaagden hebben tegenspraak kunnen voeren over alle dossiergegevens 
en stukken van het dossier, met inbegrip van de inbeslaggenomen voorwerpen, stukken en 
gegevens. 

Het was de opsporingsambtenaren toegelaten alle computerdata te capteren, zonder eerst 
ter plaatse een, eventueel tijdrovende, selectie te maken van mogelijk voor het onderzoek 
relevante gegevens. Anders dan de beklaagden aanvoeren is dit geen fundamentele inbreuk 
op de machtiging. Ook zijn hierdoor hun rechten van verdediging niet geschonden. 

De uitvoerine van de huisvisitaties krachtens de machtigingen zonder dat de beklaagde 
werd bijgestaan door zijn advocaat, maakt geen schending uit van het recht 

van verdediging van de beklaagde. 
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Terecht stelde de eerste rechter vast dat er van nietigheid van bewijselementen geen sprake 
is. Overeenkomstig artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering wordt tot 
nietigheid van onregelmatig verkregen bewijselement enkel besloten indien: 
- de naleving van de betrokken vormvoorwaarden wordt voorgeschreven op straffe van 
nietigheid, of; 
- de begane onregelmatigheid de betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of; 
- het gebruik van het bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces. 
Hiervan is in casu geen sprake, gezien geen geschonden aangevoerde vormvoorwaarde op 
straffe van nietigheid Is voorgeschrevèn, niets aantoont dat de inspectiediensten · de 
voorgehouden onregelmatigheid opzettelijk zouden hebben begaan, de betrouwbaarheid 
van de bewijselementen buiten kijf staat en het gebruik ervan geenszins in strijd is met het 
recht op een eerlijk proces. Het hof herhaalt dat de beklaagden alle kansen hadden om over 
alle bewijselementen tegenspraak te voeren, zodat het recht van verdediging gerespecteerd 
Is. 

13. De beklaagde voert aan dat van hem verhoren werden afgenomen zonder 
dat hij door een advocaat werd bijgestaan, namelijk op 20 december 2012 en 4 januari 2013. 

Het proces-verbaal van 20 december 2012 (bijlage 
omvat het verhoorblad van het verhoor dat van de beklaagde op die dag werd 
afgenomen door bevoegde opsporingsambtenaren. De beklaagde werd op zijn rechten 
gewezen, onder meer door voeging van een 'verklaring van uw rechten', ondertekend door 
de beklaagde. Er blijkt echter niet dat de beklaagde uitdrukkelijk afstand deed van zijn recht 
op vertrouwelijk overleg. De beklaagde legde in zijn verklaring op dat moment geen 
zelfincriminerende verklaringen af. Het hof houdt evenwel geen rekening met de op 20 
december 2012 afgelegde verhoor, vaststellende dat er geen andere, voor de beklaagde 
belastende, onderzoeksresultaten op gebaseerd zijn, laat staan enkel daarop gebaseerd zijn. 

Bij zijn verhoor op 20 januari 2013 deed de beklaagde uitdrukkelijk afstand van zijn recht op 
een voorafgaand vertrouwelijk overleg. Deze afstandsverklaring was gedateerd en werd 
door de beklaagde ondertekend. De omstandigheid dat de beklaagde niet zelf de datering 
aanbracht doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de afstand. Er is geen reden tot 
bewijsuitsluiting wat betreft dit verhoor. 

Uit niets valt af te leiden dat de op 19 januari 2016 aan de beklaagden ter beschikking 
gestelde hard disks geen authentieke weergave bevatten van de oorspronkelijke gegevens. 
Het feit dat de beklaagde geen 'veiligheidskopie' werd voorgelegd, brengt geen 
onherstelbare schending van de rechten van verdediging mee. De beklaagden hebben de 
mogelijkheid om tegenspraak te voeren over alle dossiergegevens die relevant zijn voor de 
beoordeling door het hof, zodat er van de schending van hun rechten van verdediging geen 
sprake is. 
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14. Het te last gelegde misdrijf van de telastlegging B vereist enkel (algemeen) opzet als 
moreel element. Er moet geen bedrieglijke intentie of bedrieglijk opzet worden aangetoond. 
Het eventueel bestaan van goede trouw In hoofde van de beklaagden is dan ook zonder 
relevantie voor de beoordellng van de schuld aan de telastlegging B. Overigens, en louter ter 
overvloede, is deze goede trouw niet voorhanden. 

De vaststelling dat de b~klaagden de aankoop van Afrormosia-hout hebben verricht, in elk 
van de onder de nummers I tot en met X van de telastlegging B vermelde bundels, volstaat 
voor het bewijs van de materiële feiten van de telastlegging. Deze feiten kunnen de 
beklaagden worden toegerekend. De beklaagde gaf de opdrachten voor de 
aankopen, die gebeurden voor rekening van de beklaagde 

Het hof houdt rekening met de gedragingen van de natuurlijke persoon die voor de 
rechtspersoon handelde om de eigen fout van de rechtspersoon vast te stellen, 
namelijk de handelingen van de beklaagde Er was binnen de rechtspersoon 
bovendien onvoldoende aandacht voor de naleving van de CITES-regelgeving, wat een eigen 
fout van de rechtspersoon is. 

Uit de dossiergegevens volgt dat de beklaagden heel goed op de hoogte waren van de aard 
van het te leveren en geleverde hardhout en dat dit wel degelijk Afrormosia-hout betrof: dit 
werd ook aldus aangeduid bij de etikettering en voordat het hout gezaagd en gestockeerd 
werd. Het hof verwijst naar de overwegingen hierover op de pagina's 11 in fine en 12, eerste 
en tweede alinea, van het beroepen vonnis. Tevens wijst het hof op het eerste aanvullend 
proces-verbaal van vaststelling van 11 juli 2013 en op het proces-verbaal van vaststelllng·van 
8 maart 2013 van de opsporingsinspectie van de Administratie der douane en accijnzen. 
Hierin werd vastgesteld dat uit de onderzoeken van de gecapteerde computerbestanden en 
de stukken aangetroffen tijdens de huiszoeking in de burelen van de firma 
bijkomende bewijsstukken werden gevonden. Die tonen aan dat er, naast de vaststellingen 
gedaan in het proces-verbaal van 8 maart 2013, nog bijkomende zendingen Afrormosia 
werden getraceerd, die werden ingevoerd onder andere handelsbenamingen en met 
voorlegging van valse en/of vervalste documenten. Meer bepaald werden bundels 
Afrormosia-hout getraceerd, die onder de verkeerde benamingen, zijnde 'iroko', 'eyong' en 
'tali' werden ingevoerd en die door de opsporingsinspectie rechtstreeks aan een 
invoeraangifte konden gelinkt worden. Voor geen va_n deze bundels waren de vereiste CITES 
uitvoer- en invoervergunningen voorhanden en deze bundels werden onder valse en/of 
vervalste documenten ingevoerd (p. 9 van het vermelde PV). Ook in de toelichtingsnota van 
21 januari 2013 van de douane-Inspectie wordt gewezen op het feit dat het opzettelijk 
verkeerd aangegeven goederen betroffen en dat het begaan van een vergissing 
ongeloofwaardig is (stuk 5 van het openbaar ministerie van de bundel neergelegd voor de 
eerste rechter op de rechtszitting van 26 januari 2016). 

De telastlegging B slaat op de handelingen aankopen, te koop vragen, verwerven voor 
commerciële doeleinden, tentoonstellen voor commerciële doeleinden, gebruiken met 
winstoogmerk, verkopen, In bezit hebben met het oog op verkoop, ten verkoop aanbieden 
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en vervoeren met het oog op verkoop. Hierbij moet niet telkens worden aangeduid welke 
van deze handelingen precies van toepassing zijn. Het volstaat dat een handeling in die zin 
betrekking heeft op het bewuste Afrormosia-hout en het materiële feit daarvan Is 
aangetoond, zonder dat het hof voor elke bundel of levering respectief moet vermelden of 
er sprake was van aankoop, te koop vragen, bezit met het oog op verkoop of een andere 
door de betrokken bepaling geviseerde handeling of gedraging. Ook het feit dat de 
beklaagden het hout in bezit hadden met oog op verkoop onder de omstandigheden van de 
telastlegging B, zoals dit telkens het geval was, brengt aldus al hun schuld mee. Ter illustratie 
verwijst het hof naar de brieven van 6 februari 2013 en 14 februari 2013 van de 

waarin aan de beklaagde 
werd meegedeeld dat een invoervergunning niet kon worden verleend aangezien 

de zending reeds de haven van had bereikt en ook de voorwaarden voor een 
retroactieve vergunning beschreven In artikel 15 van Verordening (EG) nr. 865/2006 
eveneens niet waren voldaan (stukken 3 en 4 van het openbaar ministerie van de bundel 
neergelegd voor de eerste rechter op de rechtszitting van 26 januari 2016). 

De door de beklaagden aangevoerde toelichting betreffende de goederen- en 
documentenstroom doet geen afbreuk aan de schuld van de beklaagden. Ook de 
omstandigheid dat de aldus illegaal ingevoerde hoeveelheid Afrormosia slechts een zeer 
beperkte fractie zou bedragen van de totale hoeveelheid door de beklaag~e 
Ingevoerd tropisch hout, doet niets af aan de schuld van de beklaagden. 

De beklaagden maakten rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid 
niet enigszins aannemelijk. Meer bepaald is er helemaal geen sprake van de aangevoerde 
feitelijke dwaling in hoofde van de beklaagden over de werkelijke aard van de geleverde 
goederen. Zoals hiervoor vermeld wisten de beklaagden telkens heel goed vooraf dat de 
leveringen betrekking hadden op Afrormosia-hout. Dat In de documenten regelmatig bewust 
gepoogd werd de aard van het hout te verdoezelen bevestigt dit duidelijk en weerlegt 
manifest de voorgehouden goede trouw. De beklaagden verschuilen zich ten onrechte 
achter de tussenkomst van de douane-expediteur en het feit dat .zij van deze 
geen opmerkingen ontvingen over de houtsoort. Evenmin is van tel dat de beklaagden niet 
zouden betrokken geweest zijn bij de verscheping van de goederen of de opmaak van de 
verschepingsdocumenten en de omstandigheid dat deze enkel door de firma 
werden opgesteld. 

15. De overweging dat er "geen enkele plausibele verklaring" Is waarom de beklaagden zich 
niet zouden houden aan de CITES-reglementerlng is zonder enige relevantie. Het bewijs van 
het te last gelegde misdrijf vereist niet dat er een reden voor het plegen ervan wordt 
aangetoond. 

Ook het gegeven dat al eerder foutieve leveringen van hout(soorten) zou 
hebben uitgevoerd, doet geen afbreuk aan de vaststelling van de schuld van de beklaagden 
wat betreft de concrete feiten van de telastlegging B. 
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16. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geiäentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artikel 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoorde/ijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 
1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

Gezien de strafuitsluitingsgrond die vervat was in het vroegere tweede lid van artikel 5 
Strafwetboek op grond van de nieuwe wet niet langer van toepassing is op de datum van dit 
arrest, doch wel nog gold op het ogenblik van de feiten van de telastlegging die zich voor 30 
juli 2018 situeerden, past het hof, voor zover van toepassing, artikel 5, tweede lid (oud) 
Strafwetboek toe. 

Overeenkomstig artikel 5, tweede lid (oud) Strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij een intrinsiek verband hebben met de 
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn belangen, of die, naar blijkt uit de 
concrete omstandigheden, voor haar rekening zijn gepleegd. Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde 
natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld. Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de 
natuurlijke persoon is evenwel mogelijk indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de 
fout wetens en willens heeft gepleegd. 
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Gezien de bewezen feiten met opzet, dit is wetens en willens werden gepleegd, is er geen 
grond voor toepassing van de strafuitsluitende verschoningsgrond vàn artikel 5, tweede lid 
(oud) Strafwetboek. 

17.1 De voor elk van de beklaagden en bewezen feiten van de 
telastlegging B (1 tot en met X) zijn voor hen de uiting van eenzelfde misdadig opzet en 
vormen aldus een voortgezet misdrijf, zodat het hof overeenkomstig artikel 651 eerste lid, 
Strafwetboek elk van hen_ één straf oplegt. 

17.2 Rekening houdend met onder meer de omstandigheid dat het laatst feit van de 
bewezen feiten dateert van 10 januari 2013, de beklaagden reeds sedert maart 2013 onder 
de dreiging van strafvervolging zijn en rekening houdend met het feit dat het bestreden 
vonnis dateert van 23 februari 2016 en vier jaar verstreken is tussen het instellen van hoger 
beroep en de behandeling en berechting van de zaak voor het hof, stelt het hof vast dat de 
behandeling van de zaak buitensporige vertraging heeft opgelopen, waardoor de redelijke 
termijn, bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 (EVRM, 8.5., 19 
augustus 1955, err. B.S.,19 juni 1961) en artikel 14.3.c van het Internationaal Verdrag inzake 
Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR, of het zogenaamde BUPO-verdrag) is 
overschreden. 

Deze verdragsbepalingen geven niet aan welke gevolgen het hof dient te verbinden aan deze 
vaststelling. Inzonderheid bepaalt het verdrag niet dat de sanctie het verval van de 
strafvordering zou moeten zijn. 

Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de duur van 
de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, de rechter veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn dan de 
wettelijke minimumstraf. Deze bepaling sluit een meer of minder vergaand rechtsherstel 

· niet uit. 

Het dossier bevat alle elementen die in het kader van een eerlijke procesvoering nodig zijn 
om tot de waarheidsvinding te komen. Het hof stelt vast dat door het tijdsverloop tussen de 
feiten en de behandeling voor de rechter, de bewijsvoering en het recht van verdediging van 
de beklaagden niet zijn aangetast. 

Gelet op de aard van de geschonden regelgeving en het maatschappelijk belang ervan 
evenals de ernst van de feiten, Is naar het oordeel van het hof een bestraffing nog steeds 
maatschappelijk noodzakelijk en verantwoord. O.m passend rechtsherstel te bieden voor de 
overschrijding van de redelijke termijn vermindert het hof op reële en meetbare wijze de 
straf die zou opgelegd zijn indien er geen sprake zou zijn geweest van een overschrijding van 
de redelijke termijn. 
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17.3 De Verenigde Naties voerden in 1975 het CITES-verdrag in om de wereldwijde handel in 
wilde planten- en diersoorten te reglementeren en controleren teneinde het voortbestaan 
van deze soorten in de natuur te verzekeren. Het internationaal karakter van de handel in 
tropische houtsoorten vergt een strikte naleving van de opgelegde formaliteiten teneinde 
het controlesysteem intact te houden. Door bij de vermelde leveringen van Afrormosia-hout 
de regels niet na te leven, hebben de beklaagden enkel oog gehad voor eigen financiële 
belangen en het voortbestaan van het faunasysteem verder mee onder druk gezet. Zij 
onttrokken de geleverde partijen Afrormosia ·aan het controlesysteem, zodat er ook geen 
enkele garantie meer is dat deze af~omstig zijn van legale kap van deze door het CITES
verdrag beschermde houtsoort. 

De hierna voor elke beklaagde bepaalde geldboete is passend en noodzakelijk als 
maatschappelijke vergelding en om de beklaagden die nog actief zijn in de bewuste sector 
aan te sporen voortaan de regelgeving strikt na te leven. 

De opgelegde geldboete brengt voor geen van de beklaagden sociale declassering mee, noch 
brengt het hun sociale reclassering op onevenredige wijze in het gedrang. Er is dan ook geen 
grond en reden om de opschorting van de uitspraak van de veroordeling of het uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de veroordeling te gelasten. 
Voor de beklaagde geldt bovendien dat hij een eerder ongunst ig strafregister 
heeft en hij al eerder meermaals werd veroordeeld wegens onder meer milieumisdrijven. 

Bij het bepalen van het bedrag van de geldboete houdt het hof rekening met de omvang van 
de handel van de beklaagde en de financiële belangen. 

Indien de redelijke termijn niet zou zijn overschreden, zou het hof elke beklaagde een 
geldboete van 40.000 euro hebben opgelegd. Als passend rechtsherstel voor de 
overschrijding van de redelijke termijn vermindert het hof voor elke beklaagde de geldboete 
zoals hierna bepaald. 

De met eenheid van misdadig opzet bewezen feiten werden deels gepleegd na 31 december 
2011 en voor 1 januari 2017, zodat het hof de opgelegde geldboeten verhoogt met 50 
deciemen. 

De hierna voor de beklaagde bepaalde vervangende gevangenisstraf spoort 
hem In voldoende mate aan tot betaling van de opgelegde geldboete. 

17.4 Het openbaar ministerie vordert lastens de beklaagde overeenkomstig 
artikel 43bis Strafwetboek schriftelijk de bijzondere verbeurdverklaring van de 
vermogensvoordelen uit het bewezen misdrijf. 
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In conclusies van 29 december 2015 begrootte het openbaar ministerie het 
vermogensvoordeel op 237.722,23 euro. Deze begroting steunt op een berekening door de 
afdeling Gerechtelijke Politie (stuk 128, bundel III en stuk 2 bundel 1). 

Het hof treedt deze begroting bij. Uit niets volgt dat de in de berekening gehanteerde 
verkoopwaarde substantieel afwijkt van de werkelijke verkoopwaarde. Bij de begroting mag 
bovendien geen rekening worden gehouden met kosten die gemaakt werden om het misdrijf 
te realiseren. 

Het is maatschappelijk niet aanvaardbaar dat de beklaagde in het bezit zou blijven van de 
vruchten van het gepleegde misdrijf. Het hof verklaart de vermogensvoordelen verbeurd. 

Deze verbeurdverklaring vormt geen onredelijke zware straf, zodat er geen grond is het 
bedrag ervan te verminderen. 

De in beslag genomen goederen betreffen illegaal ingevoerde producten, waarvan de 
teruggave aan de beklaagden niet kan worden bevolen. Hetzelfde geldt voor de 
tegenwaarde ervan ingevolge de door de administratie benaarstigde verkopen van bepaalde 
partijen hout. 

18. De beklaagde is niet veroordeeld voor valsheid of gebruik van valsheid in 
geschriften of enig ander strafbaar feit vermeld in artikel 1 van het Koninklijk besluit 22 van 
24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en 
gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen, zodat het 
hof geen beroepsverbod overeenkomstig dit besluit oplegt. 

19. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen 
aan de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. Deze kosten werden 
ondeelbaar veroorzaakt door de bewezen telastlegging B waaraan elke beklaagde schuldig 
werd bevonden. 

Het hof veroordeelt de beklaagden als veroordeelden tot een correctionele hoofdstraf elk 
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, wordt vermeerderd met 70 deciemen tot telkens 200 
euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten. 

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 thans 
niet meer worden opgelegd. Immers werd artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 

IPAGE □1-□□□□1b~b221-□02 □ - □□23-□1-□1-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2019/NT /587 - p. 21 

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). 

Met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 Ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelljnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagden ook tot het betalen van 
een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelij nsbijstand. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, met inbegrip van de 
bepalingen vermeld in de telastlegging B, en van de artikelen: 
- 211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der ta len in gerechtszaken, 
- 42, 1 ° en 3°, 43, 43bls, 65, eerste lid, 66 en 100 Strafwetboek; 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

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 zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastlegging B; 
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veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging B tot een geldboete 
van 20.000 euro, met 50 deciemen verhoogd tot 120.000 euro; 

verklaart verbeurd ten aanzien van de beklaagde de vermogensvoordelen 
voortkomend uit het bewezen misdrijf van de telastlegging B voor een equivalent bedrag van 
237.722,23 euro; 

verklaart de in beslag genomen bundels Afrormosia, of de ervoor in de plaats gekomen 
geldsom voortkomende uit de verkoop ervan door de bevoegde administratie, 
overeenkomstig artikel 42, 1 ° Strafwetboek verbeurd als vo~rwerp van het misdrijf van de 
bewezen telastlegging B; 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastlegging B; 

veroordeelt de beklaagde voo( de bewezen telastlegging B tot een geldboete 
van 20.000 euro, met 50 deciemen verhoogd tot 120.000 euro of een vervangende 
gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van een bedrag van 
25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro 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 beklaagden en elk tot betaling van een bijdrage 
van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot betaling van de 
kosten van de strafvordering, vpor het openbaar ministerie begroot op 246,23 euro In eerste 
aanleg, op 62,63 euro in beroep en op 198,83 euro na cassatie. 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten hof van beroep Antwerpen: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. 
Dagv. 

Afschrift TA 28.03.16: 
Getuige: 
Getuige: 

Kosten Hof van Cassatie: 
Afschrift arrest: 

Betekenlngskosten: 

Opstelrecht HB bekl.: 
Uitgifte cassatie.: 

Uittr. ontv.: 

Kosten hof van beroep Gent (na cassatie): 
Dagv. 
Dagv. 

C 86,72 

€ 54,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 25,26 
€ 34,83 
€ 39,00 
€ 25,06 
€ 27,08 

€246,23 

€ 63,00 
€ 32,22 
€ 25,91 
€ 35,00 
€ 72,15 

€ 5,55 

€ 198,83 

€ 25,91 
€ 36,72 

€62,63 

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

en plaatsvervangend magistraat die mede over de zaak heeft 
beraadslaagd en in de onmogelijkheid verkeert het arrest te ondertekenen (art. 785 Ger.W.) 
en in openbare rechtszitting van 29 mei 2020 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter 

in aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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