Overtreding van de gedragscode:
een zelfstandig strafbaar feit?
In nummer 5/2010 van dit blad schreef ik over de
(nieuwe) Gedragscode Bosbeheer. Aan het eind heb
ik een tip voor de handhaver opgenomen, die begint
met: het overtreden van een gedragscode levert geen
overtreding / strafbaar feit op. Dat doen alleen de
overtredingen van de verbodsbepalingen van art.
8-12 Flora- en faunawet (Ffw).

Het handelen
overeenkomstig een
goedgekeurde gedragscode
isjuridisch een vrijstelling.

De Gedragscode Bosbeheer
blijft veel vragen oproepen.

Arnold Kremer (voorheen werkzaam bij AID en RMT
Noord- en Oost-Gelderland) heeft daarop gereageerd:
volgens hem levert de overtreding wel een strafbaar
feit op, namelijk van artikel 79 lid 2 Hw. Dit artikellid
bevat een verbod om 'te handelen in strijd met de bij
een vrijstelling, ontheffing of vergunning gestelde
voorschriften en beperkingen'. Deze bepaling is
thans - evenals de verbodsbepalingen 8, 9, 11 en 12
Ffw - ook strafbaar gesteld in art. 1a categorie 2 WED.
Voorheen stond het in categorie 3 en was dus per
definitie een overtreding.
Naar aanleiding van bovengenoemde reactie heb
ik nader onderzoek gedaan en ben tot de conclusie
gekomen dat er goede argumenten zijn voor dit
standpunt. Het handelen overeenkomstig een
goedgekeurde gedragscode isjuridisch een vrijstelling. De voorschriften bij een gedragscode kunnen
worden aangemerkt als 'voorschriften of beperkingen
gesteld bij een vrijstelling' in de zin van art. 791id 2
Ffw. De gedragscodes zijn in 2005 in het Vrijstellingsbesluit gekomen, o.a. om het aantal ontheffingen

te verminderen. Een ontheffing geldt alleen in het
individuele geval: het is maatwerk. Als vaak dezelfde
ontheffingen worden verleend, kan ook gekozen
worden voor een vrijstellingsregeling die voor meerdere - vergelijkbare - gevallen geldt. Die keuze is in
2005 gemaakt. Er is voor een aantal categorieën van
gevallen afstand gedaan van het ontheffingsinstrument, omdat de minister en de Kamer er voldoende
vertrouwen in hadden dat met de gedragscodes (die
ook nog door de minister moeten worden goedgekeurd) eenzelfde niveau van zorgvuldig handelen zou
worden bereikt als met (individuele) ontheffingen.
Het overtreden van voorschriften gesteld aan ontheffingen en vrijstellingen van de verbodsbepalingen
zou dus hetzelfde rechtsgevolg moeten hebben,
ongeacht de vraag of daarmee ook één of meer van
de verbodsbepalingen is overtreden.

Klinkt allemaal heel logisch, maar op grond van de
formulering van artikel16b lid 1 onder b jo. lid 2 sub b
van het Vrijstellingsbesluit (zie met name het woordje
'mits') en de Nota van Toelichting (Nvf) bij het besluit
waarbij het Vrijstellingsbesluit in 2005 werd gewijzigd (Stb 2004, 501) kan een andere - het eerdere
door mij ingenomen - standpunt worden verdedigd.
Bovendien wordt in de NvT bij de wijziging van het
Vrijstellingsbesluit onder de wettelijke hand havingsmogelijkheden van de gedragscodes met geen
woord gerept over art. 791id 2 Ffw. Mogelijk is er toen
niet aan gedacht.
Vonnis Economische Politie Rechter Zutphen 16
november 2010 (UN 804074)

Uiteindelijk zal de rechter er over moeten beslissen.
Dat gebeurt mogelijk op niet al te lange termijn. Tijdens mijn onderzoek naar de reikwijdte van art. 79 lid
2 Ffw wees de economische politierechter te Zutphen
op 16 november 2010 schriftelijk vonnis in een zaak
waarbij verstoring van een vogelnest en dassenburcht
te laste was gelegd als gevolg van het kappen van
bomen op zeer korte afstand van de boom met het
roofvogelhorst (bewoond door boommarters) en de
(bewoonde) dassenburcht. De kap heeft tijdens het
voorjaar (april- juni) plaats gevonden. Volgens de
Officier van justitie was de Gedragscode Zorgvuldig
Bosbeheer overtreden en was door dat handelen
sprake geweest van verstoring van het vogelnest en
de dassenburcht in de zin van art. 11 Ffw. De rechter
ging evenwel mee met het verweer namens ver20
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dachte: er was sprake van overtreding van een aantal
punten van de gedragscode, maar dat betekent
volgens de rechter niet automatisch dat artikel 11 Hw
is overtreden. Daarvoor moet vast staan dat de ecologische functie van het nest en de holen als voortplantings-, rust- of verblijfplaats van de desbetreffende
diersoort is aangetast in die zin dat zij die functie niet
meer of minder goed kunnen vervullen. Een slechts
tijdelijke verstoring die uiteindelijk geen gevolgen
heeft voor de bruikbaarheid van de plaats van de
desbetreffende dieren, is nog geen beschadiging of
verstoring in de zin van de wet. De verdachte werd
vrijgesproken, omdat de verbalisanten na beëindiging
van de werkzaamheden hebben gezien dat onder het
(verlaten) roofvogelnest keutels van boommarters
lagen en dat drie jonge boommarters op en boven
het vogelnest klommen. Bij de dassenburcht zagen
de verbalisanten openingen en holen met daarvoor
door dieren vers belopen uitgegraven zand. Kortom:
kennelijk had het onzorgvuldige handelen van de
verdachte geen schade toegebracht aan het nest van
de boommarters en de burcht van de dassen.
Maar dat had gemakkelijk gekund: meer geluk dan
wijsheid dus. En voor dit soort (onbevredigende)
situaties zou artikel 79 lid 2 Ffw uitkomst kunnen
bieden. Telasteleggingstechnisch is het niet moeilijk:
primair de verbodsbepaling, subsidiair art. 79 lid 2
Ffw. Mogelijk krijgen we al snel een antwoord op de
vraag of artikel 79 lid 2 Ffw ook voor dit soort situaties
bedoeld is. De Officier van justitie heeft tegen het
vonnis van de economische politierechter (EPR)hoger
beroep ingesteld en onderzoekt de mogelijkheden of
de te laste legging nog uitgebreid kan worden met
overtreding van artikel 79 lid 2 Ffwet als subdidiair
feit. Het zou moeten kunnen, omdat er geen nieuw
feit te laste wordt gelegd. De te laste legging wordt
'slechts' uitgebreid met een juridische kwalificatie van
de feiten.
Hof Leeuwarden 19 november 2010 (UN 805037)
Inmiddels heeft Hof Leeuwarden in een zaak waarbij

kolganzen zijn gedood
en overtreding van art. 9
Ffw te laste was gelegd
de verdachte ontslagen
van alle rechtsvervolging.
De verdachte deed een
beroep op de schadebestrijdingsregeling, ook een
vrijstelling die berust op
art. 65 lid 1 onder b Ffw
jo. artikel 3 Besluit beheer
en schadebestrijding
dieren. Verdachte had zich
evenwel niet aan de voorschriften gehouden die
waren gesteld in de Verordening schadebestrijding
van de provincie Friesland.
Het Hof meende dat nu
het in strijd handelen met
een aan de vrijstelling
verbonden voorschrift
apart strafbaar is gesteld
in artikel 791id 2 Ffw, hij
moet worden ontslagen
van alle rechtsvervolging
wat betreft de overtreding van art. 9 Ffw. Verdachte
werd wel veroordeeld voor het subsidiair te laste
gelegde feit: overtreding van art. 79 lid 2 Ffwet.

Kolgans. (foto: E. Kats)

Hiermee staat nog niet vast dat hetzelfde ook geldt
voor de vrijstelling van de gedragscode (die is geregeld in het Vrijstellingsbesluit en anders is geformuleerd dan de vrijstelling van de schadebestrijding),
maar biedt daarvoor wel steun.
Hoewel zowel de verbodsbepalingen (met uitzondering van art. 10 Ffw) en art. 79 lid 2 Ffw nu in categorie
2 van de WED zijn opgenomen, spreekt voor zich dat
bij de hoogte van de straf rekening wordt gehouden
met de gevolgen van onzorgvuldig handelen. Ik zou
verbalisanten daarom op het hart willen drukken
om het niet alleen te laten bij het vaststellen van de
overtreding van de gedragscode, maar ook te onderzoeken wat de gevolgen daarvan zijn geweest. Dat is
noodzakelijk voor het bewijs van overtreding van een
verbodsbepaling (zie het vonnis van de epr hiervoor),
maar eveneens van groot belang voor de strafmaat
bij overtreding van art. 79 lid 2 Ffw!

Het onzorgvuldige handelen
van de verdachte had geen
schade toegebracht aan het
nest van de boommarters.
(foto: R. Van 't Zelfde)

Zodra er meer nieuws is,zal u daarover in dit blad en
nog sneller op de website van uw vereniging, geïnformeerd worden. En zo blijf je leren
.
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