Overtreding van een gedragscode is zelfstandig strafbaar feit
De verstoring bestond uit
de kap van bomen in de
directe nabijheid van de
dassenburcht.

Bij de kap was in strijd
gehandeld met een aantal
regels in de Gedragscode
Zorgvuldig Bosbeheer.

Precies een jaar geleden schreef ik voor het eerste
nummer van dit blad in 2011 een stuk met als titel:
'Overtreding van de gedragscode: een zelfstandig
strafbaar feit?' Toen nog een vraag n.a.v. het vonnis
van de economische politierechter te Zutphen van 16
november 2010, LJN B04074.lnmiddels heeft het Hof
arrest in dezelfde zaak gewezen en het antwoord luidt
bevestigend (Hof Arnhem d.d. 29 november 2011 (LJN
BU6242).

Voorgeschiedenis
De rechter in eerste aanleg sprak de verdachte
vrij van de te laste gelegde verstoring van - in dit
geval - een dassenburcht en een door boommarters
bewoond roofvogelnest (art. 11 Flora- en faunawet;
hierna: Ffwet). Die verstoring bestond uit de kap van
bomen in de directe nabijheid van de burcht en het
roofvogelnest en tevens stond vast dat bij de kap
in strijd was gehandeld met een aantal regels in de
Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer, een door de
Minister goedgekeurde gedragscode in de zin van
art. 16b Vrijstellingsbesluit (voluit: Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten). Omdat
in eerste aanleg alleen overtreding van art. 11 Ffwet
was ten laste gelegd, bleef er na de vrijspraak niets
over en dat gaf een onbevredigend gevoel.
De vraag was dus of in gevallen, waarbij (gedragsregels in) een gedragscode worden overtreden - al
dan niet subsidiair - overtreding van art. 791id 2
Ff-wet te laste kan worden gelegd. In dit artikellid

is het verbod opgenomen om in strijd te handelen
met de bij een vrijstelling, ontheffing of vergunning gestelde voorschriften en beperkingen. In mijn
eerdere publicatie heb ik argumenten voor en tegen
aangevoerd.
Hoger beroep
Al na een jaar is hierover een oordeel van het
Hof Arnhem verschenen. Dit kon relatief snel en
in dezelfde zaak, omdat de Advocaat-Generaal
(afgekort AG; dat is de Officier van Justitie (OvJ) in
hoger beroep) de telastelegging heeft aangevuld
met overtreding van art. 79 lid 2 Ff-wet, dus primair
overtreding van artikel 11 Ff-wet en subsidiair art. 79
lid 2 Ff-wet. Als het Hof dan - evenals de rechtbank
- tot het oordeel zou komen dat er geen sprake is
van verstoring, moet een oordeel volgen over het
subsidiair te laste gelegde feit. Dat is een efficiënte
manier van procederen; anders moet eerst gewacht
worden op een geschikte zaak en die moet dan eerst
weer langs een rechtbank voordat het oordeel van
één van de 5 hoven kan worden vernomen.
Geen verstoring ex art. 11 Ffwet
Het Hof moet eerst het primair te laste gelegde feit,
de verstoring van art. 11 Ffwet, behandelen. Evenals
de eerste rechter komt het Hof tot het oordeel dat
er geen sprake is van verstoring. Het Hof baseert
zich op de wetsgeschiedenis van de Ffwet en de verwijzing die daarin is opgenomen naar de Europese
Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn. Artikel 12 van de
Habitatrichtlijn verbiedt het 'opzettelijk verstoren'
van beschermde diersoorten. Het Hof zoekt vervolgens ook aansluiting bij het 'Guidance document'
(voluit: Guidance document on the strict protection
of animal species of Community interest under the
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Habitats Directive 92/43/EEC van februari 2007)
waarin de Europese commissie een aantal begrippen
uit de Habitatrichtlijn toelicht, waaronder het begrip
'disturbance'. Dat begrip dekt twee begrippen uit
de Ffwet, namelijk 'verontrusten' van art. 10 Ffwet
en 'verstoren' van art. 11 Ffwet. Het begrip 'verontrusten' heeft betrekking op levende dieren en het
'verstoren' wordt gebruikt voor nesten en andere
verblijfplaatsen. In ieder geval behoeven nesten ete.
een strikte bescherming volgens het Hof, omdat
zij cruciaal zijn voor het leven van de betreffende
diersoorten en daardoor voor het voortbestaan van
de betreffende soort. De ecologische functie van de
nesten ete. moeten daartoe veilig gesteld worden.
Wil er dus sprake zijn van 'verstoren' dan moet die
ecologische functie zijn verstoord, aldus het Hof. Een
tijdelijke verstoring die uiteindelijk geen negatieve
gevolgen heeft voor de betreffende diersoort valt
daar niet onder. Met andere woorden: er moet
sprake zijn van een (permanente?) verstoring die in
ieder geval (blijvende) gevolgen heeft voor de ecologische functie. Omdat de opsporingsambtenaren na
de kap nog verse sporen bij de dassenburcht hadden
aangetroffen en boommarters hadden gezien bij het
roofvogelnest, vond het Hof, evenals de Rechtbank,
dat het bewijs niet geleverd was dat de ecologische
functie van beide verblijfplaatsen blijvend was aangetast en was er dus van 'verstoring' geen sprake.
Het feit dat na het kappen boommarters bij het nest
en verse dierensporen bij de dassenburcht waren
gezien, geeft zelfs aan dat die ecologische functie
niet zou zijn aangetast, maar op zich zegt dat ook
niet zoveel. In het strafrecht heeft het OM nu eenmaal het bewijs te leveren, dus verbalisanten zullen
in vergelijkbare zaken de gevolgen van de verstoring
langer in de gaten moeten houden. De vraag is hoe
lang. Ik ben geen ecoloog, maar waarschijnlijk kan
dit verschillen per soort. Lijkt mij een lastige zaak,
nog afgezien van het tijdsbeslag.
Gedragscodes en 79/id 2 Ffwet
Gedragscodes in de zin van de Ffwet en het Vrijstellingsbesluit schrijven voor hoe bepaalde werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor
beschermde dier- en plantensoorten op een zorgvuldige manier kunnen worden uitgevoerd. Als men
daaraan voldoet dan is het risico dat een of meer
van de verboden van de artikelen 8-12 Ffwet wordt
overtreden, aanvaardbaar. Het werken volgens een
(door de minister goedgekeurde) gedragscode
levert een vrijstelling op van de verbodsbepalingen.
Wordt er niet gewerkt volgens de gedragscode
(zoals in dit geval) dan geldt die vrijstelling niet. Dat
betekent niet dat er dan altijd sprake is van overtreding van een verbodsbepaling. Het gaat daarbij
volgens het Hof om een 'vermoeden' dat er sprake is
van een overtreding van de artikelen 8 tot en met 12

Ffwet en daarbij zal dan 'van geval tot geval moeten
worden beoordeeld of dat een bewezen en strafbaar
handelen oplevert'. In deze zaak oordeelden rechtbank en Hof dus dat van 'verstoring' in de zin van
art. 11 Ffwet geen sprake was. Blijft over de tweede
mogelijkheid, het subsidiair te laste gelegde feit:
overtreding van het verbod van art. 79 lid 2 Ffwet.
Hoewel er (andere) verweren zijn te voeren waarom
het handelen in strijd met een gedragscode niet
onder het verbod van art. 791id 2 Ffwet valt (zie mijn
eerdere publicatie in Dier & Milieu nr 1/2011) is het
Hof snel klaar met de motivering van dit deel van
zijn arrest: de gedragscode zorgvuldig bosbeheer
is te zien als vrijstelling en de gedragsregels in die
code als 'voorschriften en beperkingen' gesteld
bij de vrijstelling. Het subsidiaire feit werd dus wel
bewezen geacht.

Nesten behoeven een strikte
bescherming.

Verdachte niet strafbaar
Het vervolg van het arrest is rn.i. minder geruststellend, want bij de behandeling van de strafbaarheid
van de verdachte (dat komt na de bewezenverklaring) komt het Hof op grond van uitlatingen van
verdachte op de zitting in hoger beroep tot de conclusie dat hem geen schuld treft (in strafrechtelijk
jargon: afwezigheid van alle schuld, afgekort avas)
en dus wordt hij alsnog ontslagen van alle rechtsvervolging. Het handelen was dus strafbaar, de
verdachte niet. Ik kan dit oordeel niet beoordelen,
want ik was niet op zitting en ken niet het gehele
dossier. Ik kan mij evenwel niet aan de indruk onttrekken, dat het Hof wellicht te gemakkelijk afgaat
op mededelingen van verdachte op zitting en (te)
weinig eisen stelt aan de voorzorgsmaatregelen die
verdachte genomen zou hebben op basis van het
inventarisatierapport. Het Hof vond namelijk wel dat
dit rapport op een aantal punten niet klopte.
In het volgend nummer in dit kader, een vooruitblik
naar de Wet natuur)
Tekst:
Mr. A.M.C.C.(Annemiek) Tubbing
www.tubbingmilieuadvies.nl

De boommarters werden
nog gezien bij het nest.
(foto: R.van 't Zelfde)
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