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Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdeling Tongeren- Notitienummer TG64.H2.170076/18 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE 

BEKLAAGDE 

geboren te op 
ingeschreven te 
van Belgische nationaliteit 

Ter zitting in persoon verschenen. 

TENLASTELEGGINGEN: 

Beklaagd van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwet boek voor de volgende 
strafbare feiten: 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op artikel12novies van het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en 
het natuurlijk milieu, meer bepaald, in een openbaar t errein dat beheerd wordt ten behoeve 
van het natuurbehoud of in een bos, gemotoriseerd verkeer te hebben gebruikt, te weten 
een motorfiet~ met kenteken 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

op 11 november 2018 

PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare zitting. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van de rechtspleging en hoorde het Openbaar 
Ministerie en de aanwezige partij . 

Allen gebruikten de Nederlandse taal. 
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BEOORDELING VAN DE TENLASTELEGGINGEN 

I. Beoordeling van de tenlastelegging 

De tenlastelegging komt bewezen voor gelet op de vaststellingen van de inspecteur voor het 
Agentschap voor Natuur en Bos, die bijzondere bewijswaarde hebben. Ze werd overigens ter 
terechtzitting niet langer betwist door beklaagde. 

11. Strafmaat 

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de 
inbreuk, de maatschappelijke impact ervan, de persoonlijkheid van beklaagde en zijn 
stra frechtelijk verleden. 

De bewezen verklaarde inbreuk is ernstig, laakbaar en maatschappelijk onaanvaardbaar. 

Om aan beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen t e doen inzien, komt een straf zoals 
hierna bepaald, gepast voor. 

111. Verbeurdverklaring 

Ter terechtzitting lichtte het openbaar ministerie haar schriftelijke vordering inzake de 
verbeurdverklaring toe, die zich reeds in het strafdossier bevond. 

De rechtbank verklaart verbeurd lastens beklaagde op grond van de artikelen 42,1 oen 43 SW 
de motorfiets met nummerplaat en die eigendom is van 
beklaagde of de in de plaats ervan gestelde geldsom na vervreemdingsprocedure {3.700,00 
euro). 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen: 
Wetboek Strafvordering art. 162,185,194, 195, 197 
Wet 29.06.1964 art. 8 
Wet 05.03.1952 art. 1 en Wet 25.12.2016 art. 59 
Wet 01.08.1985 art. 29 gewijzigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewijzigd door KB. 31.10.2005 
art. 1 
KB. 28.12.1950 art. 91 al. 1 
KB. 28.12.1950 art. 91 al. 2 gewijzigd bij art. 1 KB. 13.11.2012 
Wet 19.03.2017 art. 4§3 
Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41 
De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedinginleidende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 
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UITSPRAAI< 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK. 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging zoals omschreven in de dagvaarding en 
veroordeelt hem hiervoor tot een geldboete van 250,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen 
gebracht op 2.000,00 euro of een vervangende gevangenisstraf van 60 dagen; 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging voor het geheel van de opgelegde geldboete en dit 
gedurende drie jaar; 

Verklaart verbeurd lastens beklaagde op grond van de artikelen 42,1 oen 43 SW de 
motorfiets met nummerplaa1 en die eigendom is van beklaagde 
of de in de plaat s ervan gestelde geldsom na vervreemdingsprocedure (3.700,00 euro); 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder 
fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele 
redders, een bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo 
gebracht op 200,00 euro. 

Verwijst de veroordeelde tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden begroot op 
de som van 27,32 euro. 

legt aan de veroordeelde in toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 
KB 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geïndexeerde vergoeding van 
54,76 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage t en bate van het begratingsfonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Alles gebeurde in de Nederlandse t aal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 14 januari 2020 door de rechtbank van eerste 
aanleg Limburg, afdeling Tongeren sectie correctioneel, lle kamer, samengesteld uit: 
Mevrouw rechter, alleenzete lend rechter, 
in aanwezigheid van het openbaar ministerie zoals bij naam vermeld op het Pro Justitia van 

uitspraak, ~ 
met bijstand de heer , aang. griffier (art. 330 t erGer. VI(_). 




