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Not.nr. GE.30.L9.001543/18 

In de zaak van het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen 

1. nr. 

2. nr. 

tegen 

nr. ~~lt 

RRN 
geboren te op 

c/o Mr. 

RRN 
geboren te op 

woonstkeuze doende bij haar raadsmar 

met kantoor te ~ 

RRN 
geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

Marokkaanse nationaliteit, 

op 

VERDACHT VAN: 

A. weerspannigheid met verzwarende omstandigheden 

een aanval te hebben gepleegd of zich met geweid of bedrelging te hebben verzet tegen een 

ministerieel ambtenaar, een veld- of boswachter, een drager of agent van de openbare macht, een 
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persoon aangesteld om taksen en belastingen te innen, een brenger van dwangbevelen, een 

aangestelde van de douane, een gerechtelijk bewaarder, een officier of agent van de administratieve 

of de gerechtelijke politie, te weten tegen inspecteur bij de polltiezone 

wanneer die handelde ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of de beschikkingen van het 

openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen. 

(art. 269, 271 en 483 Sw) 

met de omstandigheid dat de schuldige voorzien was van wapens. 

(art. 271 en 482 Sw) 

te :>p 18 mei 2018 

MET SAMENHANG: 

B. art. 30§1.1 • KB 16.03.1968 geen houder geldig rijbewijs 

op de openbare weg een motorvoertuig te hebben bestuurd, zonder houder te zijn van een in België 

regelmatig afgegeven rijbewijs of van het als dusdanig geldend bewijs, vereist voor het besturen van 

dit voertuig en geldig voor de categorie waartoe het behoort {art. 21 en 30 par.l.1 •, art. 38 van de 

wet betreffende de politie over het wegverkeer KB. tot coördinatie van 16 maart 1968, art. 3 par.2 

al.1 van het KB. van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs) 

te op 18 mei 2018 

C. art. 4.1 KB 01.12.1975 bevel bevoegde persoon - weigering gevolg te geven 

als weggebruiker op de openbare weg, nagelaten te hebben onmiddellijk gevolg te geven aan de 

bevelen van de bevoegde personen. {art. 4.1 van het KB van 1 december 1975 houdende algemeen 

reglement op de polltie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg; art. 29 al.2 van 

de wet betreffende de politie over het wegverkeer - KB tot coördinatie van 16 maart 1968) (art. 4.1 

KB 01.12.1975) 

tE op 18 mei 2018 

D. art. 8.4 KB 01.12.1975 gebruik draagbare telefoon 

als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, gebruik te hebben gemaakt van een draagbare 

telefoon die hij in de hand hield, terwijl zijn voertuig niet stilstond of geparkeerd was. (art. 8.4 van 

het KB van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van 

het gebruik van de openbare weg;) (art. 8.4 KB 01.12.1975) 
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te op 18 mei 2018 

E. art. 10.11" KB 01.12.1975 zijn snelheid regelen 

als bestuurder van een voertuig op de openbare weg, nagelaten te hebben zijn snelheid te regelen 

zoals vereist was wegens de aanwezigheid van andere weggebruikers, in 't bijzonder de meest 

kwetsbaren, de weersomstandigheden, de plaatsgesteldheid, haar belemmering, de 

verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat of de lading van zijn voertuig, zodat ze niet 

de oorzaak zou zijn van een ongeval of het verkeer zou hinderen. (art. 10.1 1 • van het KB van 1 

december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik 

van de openbare weg;) (art. 10.11• KB 01.12.1975) 

te op 18 mei 2018 

F. art. 9.3.1/id 1 KB 01.12.1975 plaats op de openbare weg - rechterrand 

als bestuurder van een voertuig op de openbare weg die de rijbaan volgt, nagelaten te hebben zo 

dicht mogelijk bij de rechterrand van die rijbaan te blijven. (art. 9.3.11id 1 van het KB van 1 december 

1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de 

openbare weg;) (art. 9.3.11id 1 KB 01.12.1975) 

te op 18 mei 2018 

********** 

Bii vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
G28wo correctionele kamer, met 3 rechters, dá. 28 juni 2019, rechtdoende op 
tegenspraak, werd als volgt beslist: 

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlasteleggingen A. C, Een F, bewezen. 
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Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, voorwerp 

van de tenlasteleggingen A, C, Een F, SAMEN, tot een GEVANGENISSTRAF van TWEE JAAR. 

Beveelt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis, in hoofde van de beklaagde, wat betreft ÉÉN JAAR 

van de uitgesproken GEVANGENISSTRAF VAN TWEE JAAR zal uitgesteld worden voor een termijn van 

VIJF JAAR te rekenen vanaf heden, ingeval gedurende de proeftijd geen nieuw misdrijf wordt 

gepleegd dat een veroordeling tot een criminele of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes 

maanden zonder uitstel tot gevolg heeft. 

Verklaart de beklaagde vervallen van het recht alle motorvoertuigen te besturen gedurende een 

termijn van ÉÉN JAAR. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegging B, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, voorwerp 

van de tenlastelegging B, tot een GELDBOETE van TWEEHONDERD EURO (€200,00). 

Verhoogt de geldboete met zeventig decimes, aldus gebracht op DUIZEND ZESHONDERD EURO 

(€1.600,00). 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij artikel 40 van het Strafwetboek, 

de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van twee maanden. 

Verklaart de beklaagde vervallen van het recht alle motorvoertuigen te besturen gedurende een 

termijn van ÉÉN MAAND. 

Verklaart de feiten, voorwerp van de tenlastelegging D, bewezen. 

Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, voorwerp 

van de tenlastelegging D, tot een GELDBOETE van VIJFTIG EURO (€50,00). 

Verhoogt de geldboete met2eventig decimes, aldus gebracht op VIERHONDERD EURO (€400,00). 

Beveelt dat bij gebreke van betaling binnen de termijn bepaald bij artikel 40 van het Strafwetboek, 

de geldboete zal kunnen vervangen worden door een gevangenisstraf van vijftien dagen. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is DRIEMAAL een bedrag van VIJFENTWINTIG EURO (€25,00), 

verhoogd met zeventig decimes, aldus gebracht op TWEEHONDERD EURO (€200,00), te betalen als 
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bijdrage tot het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 

occasionele redders. 

Veroordeelt de beklaagde krachtens artikel 4 § 3 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van 

een Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand, tot DRIEMAAL het betalen van een 

bijdrage aan het Fonds van TWINTIG EURO (€20,00). 

Overtuigingsstukken 

Beveelt de overmaking aan het openbaar ministerie om te handelen als naar recht, van het 

overtuigingsstuk neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling 

Gent onder nr. 

Beveelt de overmaking aan het openbaar ministerie om te handelen als naar recht, van de 

overtuigingsstukken neergelegd ter griffie van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling 

Oudenaarde onder nummers 

Verklaa rt verbeurd overeenkomst ig art. 42.1° Sw de GSM zoals vermeld In navolgend PV 

d.d. 19 mei 2018 (stukken 49-111 kaft 4 strafdossier), eigendom van de beklaagde en gediend 

hebbend om het misdrijf te plegen. 

Kosten 

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 2.355,76 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, ten bate 

van de Staat tot heden begroot op 2.355,76 EUR. 

Legt de veroordeelde, krachtens artikel 91, tweede lid van het K.B. van 28 december 1950 houdende 

het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vaste vergoeding op voor 

beheerskosten in strafzaken van 53,58 EUR (geïndexeerd zoals voorzien in art ikel 148 K.B. 28 

december 1950 en de ministeriële omzendbrief nr. 131/5 (B.S. 4 oktober 2018)). 

OP BURGERRECHTELIJK GEBIED 

De vordering van 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij toelaatbaar en gegrond. 
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Veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij het bedrag van TWEEDUIZEND 

NEGENHONDERD NEGENTIG EURO (€2.990,00), te vermeerderen met de vergoedende Intresten 

tegen de wettelijke intrestvoet vanaf 18 mei 2018 tot vandaag, de gerechtelijke intrest tegen de 

wettelijke intrestvoet op hoofdsom en vergoedende intresten vanaf vandaag tot de dag van volledige 

betaling, en de kosten. 

Veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij een rechtsplegingsvergoeding van 

780,00 euro. 

De vordering van 

Verklaart de eis van de burgerlijke partij toelaatbaar en gegrond. 

Veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij het bedrag van TWEEDUIZEND 

VIERHONDERD TWINTIG EURO ACHTENVIJFTIG CENT (€2.420,58), te vermeerderen met de 

vergoedende intresten tegen de wettelijke intrestvoet vanaf 18 mei 2018 tot vandaag, de 

gerechtelijke intrest tegen de wettelijke Intrestvoet op hoofdsom en vergoedende intresten vanaf 

vandaag tot de dag van volledige betaling, en de kosten. 

Veroordeelt de beklaagde om te betalen aan de burgerlijke partij een rechtsplegingsvergoeding van 

480,00 euro. 

De overige burgerliJke belangen 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan wat betreft de bewezen verklaarde tenlasteleggingen. 

********* 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 

- door de beklaagde, , op 19 juli 2019; 

- door het Openbaar Ministerie, tegen de beklaagde voornoemd, op 19 juli 2019. 

********* 
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Gehoord ter openbare terechtzitting dd. 13 januari 2020 in het Nederlands: 
behoudens de verklaringen van de beklaagde die zich heeft uitgedrukt in de Arabische taal 
en werd bijgestaan door de aangestelde tolk, die de wettelijk voorgeschreven eed heeft 
afgelegd en de gezegden heeft vertaald van het Arabisch naar het Nederlands en 
omgekeerd. 

- de beklaagde, 
advocaat te 

- Advocaat-generaal 

- de burgerlijke partij, 
in plaats van meester 

- de burgerlijke partij, 
advocaat te 

in zijn middelen van verded iging, bijgestaan door meester 

in zijn vordering; 

. in zijn eis, bijgestaan door meester 
beiden advocaat te 

. in haar eis, bijgestaan door meester 

********* * 

1. De hoger beroepen 

1.1. Ingevolge de Wet van 5 februari 2016 tot WIJZigmg van het strafrecht en de 
strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake Justitie (8.5. van 19 februari 2016) 
werd artikel 204 van het Wetboek van strafvordering als volgt gewijzigd: 

"Art. 204. Op straffe van verval van het hoger beroep bepaalt het verzoekschrift nauwkeurig 
de grieven die tegen het vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de procedurele grieven, 
en wordt het verzoekschrift binnen dezelfde termijn en op dezelfde griffie Ingediend als de in 
artikel 203 bedoelde verklaring. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de eiser in 
beroep of zijn advocaat, of door een ander bijzonder gevolmachtigde. In dit laatste geval 
wordt de volmacht bij het verzoekschrift gevoegd. 

Dit verzoekschrift kan ook rechtstreeks worden ingediend op de griffie van de rechtbank of 
het hof waarvoor het hoger beroep gebracht wordt gebracht. 

Daartoe kan een formulier, waarvan het model wordt bepaald door de Koning, worden 
gebruikt. 

Deze bepaling geldt ook voor het openbaar ministerie.". 
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De bepalingen inzake het grievenstelsel traden in werking op 1 maart 2016. Hogere 
beroepen die worden aangetekend vanaf 1 maart 2016 zijn dus onderworpen aan de nieuwe 
bepalingen inzake · het grievenstelsel (zie Van Overbeke, S., "Verzet en hoger beroep in 
strafzaken na de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering 
en houdende diverse bepalingen inzake justitie ("Potpourri 11") (tweede deel)", R. W., 2016-
16, nr. 37, 14 mei 2016, 1459, randnr. 82). 

Een regelmatige en t ijdige verklaring van hoger beroep die niet gevolgd wordt door een 
regelmatig en tijdig ver2oekschrift, kan geen ontvankelijk rechtsmiddel tot stand brengen 
(Van Dooren, E., en Rozie, M., "Het hoger beroep in strafzaken in een nieuw kleedje", N.C., 

2016, 125, randnr. 23). Wanneer er t ijdig een verklaring van hoger beroep wordt afgelegd, 
maar geen regelmatig verzoekschrift met grieven wordt Ingediend ter griffie (of een dergelijk 
verzoekschrift laattijdig wordt ingediend), zal het hoger beroep zonder meer "vervallen" -
onontvankelijk- worden verklaard (Van Overbeke, S., l.c., 1446, rand nr. 36). 

De akte van hoger beroep blijft de ultieme bovengrens bij de vaststelling van de devolutieve 
werking van het hoger beroep, in die zin dat een verzoekschrift met grieven op zichzelf nooit 
een uitbreiding kan inhouden van de devolutieve werking van het hoger beroep zoals die 
voortvloeit uit de akte van beroep. Ingevolge het grievenstelsel, zoals dit blijkt uit art. 204 en 
210 Sv., zullen de devolutieve werking van het hoger beroep, zoals dit in beginsel voortvloeit 
uit de akte van hoger beroep, en de rechtsmacht van de appelrechters verder worden 
beperkt, want uit die bepalingen vloeit voort dat de rechter in hoger beroep slechts van 
welbepaalde grieven kennis kan nemen, namelijk de grieven die opgeworpen worden in het 
in art. 204 Sv. bedoelde verzoekschrift, en voor het overige slechts een strikt omschreven 
categorie van grieven die van openbare orde zijn. Andere grieven zijn voor de appelrechter 
niet langer meer aan de orde (Van Overbeke, S., l.c., 1449, randnrs. 44 en 45). 

1.2. Na onderzoek van de zaak stelt het hof vast dat er geen grieven van openbare orde, 
zoa ls bedoeld in art. 210 Sv., dienen te worden opgeworpen. 

1.3. De beklaagde heeft op 19 juli 2019 ter griffie hoger beroep 
aangetekend tegen het vonnis van 28 juni 2019. Tegelijkertijd werd een 
"Grievenformulier hoger beroep" neergelegd waarin volgende grieven tegen het eerste 
vonn is werden geformuleerd: 

Straf en/of maatregel: "Beklaagde meent dat alle opgelegde straffen voor de 
tenlasteleggingen A B, C, D, E en F te zwaar zijn en niet proportioneel met de feiten 
die hem ten laste worden gelegd, met name gelet op het ontbreken van enige 
kwaadwilligheid in zijn hoofde. Het blanco strafregister van beklaagde." 
Burgerlijke rechtsvordering: "Beklaagde meent dat de burgerlijke vordering dient te 
worden herleid ex aequo et bono naar respectievelijk € 500,- voor 

en € 250,- voor gelet onder meer op het feit dat het zich 
bevinden in situaties die als bedreigend worden aangevoeld enigszins gepaard kan 
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gaan met de specifieke aard van het beroep en de risico's die daar inherent mee zijn 
verbonden." 

Het hoger beroep van de beklaagde is tijdig en regelmatig. 

1.4. Het openbaar ministerie heeft op 19 juli 2019 ter griffie tegen de beklaagde 
hoger beroep aangetekend. Tegelijkertijd werd door het openbaar ministerie 

een "Grievenformulier hoger beroep" neergelegd waarin werd aangegeven dat dit een 
volgappel met betrekking tot de straf betreft. 

Het hoger beroep van het openbaar ministerie is tijdig en regelmatig. 

1.5. Het hof beslist in het voorliggend arrest binnen de perken van de grieven zoals 
bedoeld in artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering (zoals aangevuld bij artikel 94 
van de wet van 5 februari 2016). 

Ingevolge de voormelde hoger beroepen is het hof gevat om te oordelen over de bestraffing 
in hoofde van de beklaagde en over de vorderingen van de burgerlijke 
partijen en 

De voormelde hoger beroepen zijn niet gericht tegen de beslissingen van de eerste rechter 
wat betreft de schuld van de beklaagde aan de felten voorwerp van de 
tenlasteleggingen A, B, C, D, Een F, die derhalve niet aan het oordeel van het hof voorliggen. 

2. Op strafgebied 

2.1. De strafmaat 

Zoals terecht aanvaard door de eerste rechter zijn de door de beklaagde 
gepleegde feiten voorwerp van de in zijnen hoofde bewezen gebleven tenlasteleggingen A, 
C, E en F, de uitwerking van éénzelfde misdadig opzet, zodat voor ze samen lastens hem 
slechts één bestraffing dient te worden opgelegd. 

De eerste rechter heeft eveneens oordeelkundig beslist dat dit opzet te onderscheiden is van 
het opzet waaruit de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen B en D in hoofde van de 
beklaagde voornoemd zijn voortgesproten. 

De eerste rechter heeft volkomen terecht de bijzondere zwaarwichtigheid van de door de 
beklaagde gepleegde feiten onderlijnd. Door geen gevolg te geven aan de 
bevelen van de polltie en hierbij met een voertuig op een politie-inspecteur in te rijden, 
waarbij deze diende weg te springen om zijn leven te redden, heeft de beklaagde niet alleen 
het leven van de betrokken inspecteur ernstig in gevaar gebracht maar ook het leven van 
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mogelijke omstaanders nu de inspecteur genoodzaakt was om met zijn dienstwapen zes 
kogels af te vuren. 

Het hof kan het verzoek van de beklaagde ertoe strekkende hem wegens 
de bewezen tenlasteleggingen A, B, C, D, Een F de gunst van de opschorting van de uitspraak 
van veroordeling toe te kennen, niet Inwilligen nu dit bij hem zou leiden tot een 
onvoldoende bewust word ing van de ernst van de door hem gepleegde feit en. 

Voor het overige brengt deze beklaagde geen elementen aan die zouden toelaten te 
besluiten dat de lastens hem door de eerste rechter opgelegde bestraffing zijn toekomst op 
een overdreven wijze, in wanverhouding tot de ernst van de in zijnen hoofde weerhouden 
feiten, zou hypothekeren. 

Op het in ondergeschikte orde geformuleerde verzoek van de beklaagde 
tot het vervangen van de hem wegens de feiten voorwerp van de tenlasteleggingen A, C, E 
en F opgelegde hoofdgevangenisstraf door een werkstraf wordt door het hof niet ingegaan, 
nu dit bij hem zou leiden tot een onvoldoende bewustwording van de zwaarwichtigheid van 
de gepleegde feit en. 

De ernst van de feiten en de criminele ingesteldheld van de beklaagde 
wettigen ten volle de door de eerste rechter opgelegde bestraffing en laten naar het oordeel 
van het hof geen ruimte voor enige mildering. 

De door de eerste rechter lastens de beklaagde opgelegde bestraffing 
(hoofdgevangenisstraf en rijverbod wegens de feiten van de tenlasteleggingen A, C, E en F 
samen, geldboete, vervangende gevangenisstraf en rijverbod wegens de feiten voorwerp 
van de ten lasteleggingBen geldboete wegens de feiten voorwerp van de tenlastelegging D) 
is de wetmatige en passende beteugeling van de In zijnen hoofde aangehouden misdrijven. 

Zij werd bepaald op basis van oordeelkundige motieven (zoals vervat op het 12e tot en met 
14e blad van het bestreden vonnis onder "Straftoemeting") die het hof beaamt en dan ook 
overneemt. 

De verleende gunstmaatregel van uitstel van tenuitvoerlegging van een gedeelte van de aan 
de beklaagde wegens de tenlasteleggingen A, C, E en F samen opgelegde 
hoofdgevangenisstraf is eveneens wetmatig en passend. 

2.2. De gerechtskosten, de vaste vergoeding, de bijdrageverplichtingen en de 
overtuigingsstukken 

De oordeelkundige beslissingen van de eerste rechter met betrekking tot de 
gerechtskosten, de bijdrageverplichtingen van 20,00 EUR en driemaal 200,00 EUR en de 
overtuigingsstukken zijn te bevestigen. 
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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 
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 {B.S. 27 december 2019, tweede editie). Dit besluit 
trad in werking op 1 januari 2020 (art. 46 koninklijk beslult van 15 december 2019). 

3. Op burgerliJk gebied 

Naar het oordeel van het hof heeft de eerste rechter passend en oordeelkundig beslist met 
betrekking tot de rechtsvorderingen van de onderscheiden burgerlijke partijen 

en temeer deze burgerlijke partijen de door de eerste rechter 
weerhouden beslissingen hebben aanvaard. 

Het feit dat de burgerlijke partijen politie-inspecteurs zijn neemt niet weg dat zij moreelleed 
kunnen lijden wanneer zij - zoa ls in het huidig geval - worden geconfronteerd met een 
uitzonderlijke situatie waarin één van hen nipt aan zware letsels of mogel ijk de dood 
ontsnapt. De door de eerste rechter aan de burgerl ijke partijen toegekende vergoedingen 
wegens morele schade (meer bepaald aan een bedrag van 2.500,00 
EUR en aan een bedrag van 1.250,00 EUR) komen ook het hof volkomen 
gerechtvaardigd en passend voor. 

Wat de overige schadeposten in hoofde van de burgerlijke partij betreft, 
bewijzen de bij de eerste rechter op de zitting van 26 juni 2019 neergelegde stukken 
{medische attesten en at test loonverlies) afdoende de periodes van tijdelijke (persoonlijke, 
huishoudelijke en economische) ongeschiktheid waarvoor de eerste rechter passende 
vergoedingen heeft toegekend. 

De beslissingen van de eerste rechter op burgerrechtelijk gebied zijn dan ook te bevestigen. 
De oordeelkundige motleven van de eerste rechter (zoals vervat op het 15e tot en met 17e 
blad van het bestreden vonnis onder "Op burqerrechtelltk gebied") worden door het hof 
bijgetreden en alhier overgenomen. 

In toepassing van artikel162bis W. Sv. {ingevoegd door art. 9 van de wet van 21 april 2007 
betreffende de verhaalbaarheld van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand 
van een advocaat, B.S. 31 mei 2007) alsmede de bepalingen van het K.B. van 26 oktober 
2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in a rtlkei 1022 
Ger. W. en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de art ikelen 1 tot 13 van 
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de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten 
verbonden aan de bijstand van een advocaat (B.S. 9 november 2007) kent het hof volgende 
rechtsplegingsvergoedingen in hoger beroep toe: 

aan de burgerlij ke partij 
aan de burgerlij ke partij 

OP DEZE GRONDEN, 

HET HOF, rechtdoende op tegenspraak, 

: 780,00 EUR; 
: 480,00 EUR. 

Gelet op de artikelen aangehaald door de eerste rechter en gelet op: 

artikel 24 van de wet van 15 juni 1935; 
de artikelen 152bis (zoals ingevoegd door artikel 4 van de Wet van 24 oktober 2016 -
8.5., 24 november 2016), 162bis, 190, 195 en 211 wetboek van strafvordering; 
artikel 1022 Gerechtelijk Wetboek; 
artikel 2 van het KB van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de 
rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en 
tot vaststelling van de datum van de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van 
de Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van erelonen en de kosten 
verbonden aan de bijstand van de advocaat (8.5. 9 november 2007); 

al deze wetsbepalingen ter terechtzitting van heden door de heer voorzitter 
aangehaald; 

Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis van 28 juni 2019 van de rechtbank van eerste 
aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, ontvankelijk, en opnieuw ten gronde erover 
beslissend binnen de perken van de grieven zoals bedoeld in de art ikelen 204 en 210 van 
het Wetboek van Strafvordering: 

Op strafrechtelijk gebied: 

Bevestigt het bestreden vonnis met dien verstande dat thans niet meer 
gehouden is tot de vaste vergoeding van 53,58 EUR en dat de kosten eerste aanleg thans 
herbegroot worden op 2.141,59 EUR. 

Veroordeelt · tot de kosten in hoger beroep gevallen aan de zijde van het 
openbaar ministerie te begroten op 184,48 EUR, met uitzondering van de tolkkosten die t en 
laste van de Staat blijven. 

r-- PAGE 01-00001577258-0013-0015-01-01-~ 

L •

. 1!1 
~ 

[!) ' I _j 



Hof van beroep Gent· vierde kamer- 2019/NT/973- p. 14 

~.. ·-·· ... ~.,.~-------------------------

Op burgerrechtelijk gebied: 

Bevestigt het bestreden vonnis. 

Veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij ten 
tite l van rechtsplegingsvergoeding de som van 780,00 EUR. · 

Veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij ten titel 
van rechtsplegingsvergoedlng de som van 480,00 EUR. 

Veroordeelt tot de overige kosten in hoger beroep, gevallen aan de zijde 
van de burgerlijke partijen en en verwijst hem tot zijn 
eigen kosten veroorzaakt door zijn hoger beroep op burgerlijk gebied ten aanzien van de 
burgerlijke partijen voornoemd. 
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afschriften 

opstelrecht beroep 
dagvaardingen 

totaal 

63,00-
3,00-
3,00-

35,00-
26,26-
27,11-
27,11-

184,48-

Wijst de veroordeelde voornoemd en de burgerlijke partijen 
voornoemd er op dot de tenuitvoerlegging van onderhavig arrest, 
wat betreft de uitgesproken effectleve gevangenisstraf zoals hoger 
in onderhavig arrest bepaald, zal geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van de wet van 17.05.2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan 
het slachtoffer toegekende rechten In het room van de 
strafu/tvoeringsmodolltelten, en dit In zoverre de bepalingen van de 
voornoemde wet op het ogenblik van de strafuitvoering in werking 
zullen zijn getreden. 

Overeenkomstig de aldus In werking getreden bepalingen van deze 
wet zal de uitvoering van de effectleve vrijheidsstraf zoals hoger in 
onderhavig arrest bepaald eventueel kunnen geschieden volgens de 
modaliteiten (bijvoorbeeld de beperkte hechtenis, elektronisch 
toezicht, het penitentfair verlof, .... ) die worden bepaald door de 
strafuitvoerlngsrechtbonk, de strofultvoerlngsrechter of door de 
Minister van Justitie. 

Wijst de burgerlijke partijen voornoemd op de mogelijkheid om bij 
deze strafultvoerlngsmodolltelten te worden betrokken. De 
burgerlijke partijen zullen, bij het In krocht van gewijsde treden van 
onderhavig arrest, middels een informatief schrijven door de griffie 
overgemaakt, nader worden Ingelicht omtrent de wijze waarop dit 
kan geschieden (zie K.B. dd. 29/01/2007 tot uitvoering van artikel 2 
6" van de wetvan 17.05.2006). 

Voor het geval de portijen niet aanwezig zijn op het ogenblik van 
de uitspraak gelden de huidige vermeldingen als Inlichting biJ 
kennisname van dit arrest (lezing van dit arrest of kopJe ervan). 

Dit arrest Is gewezen door de vierde correctionele kamer van het Hof van beroep te Gent, 

samengesteld uit kamervoorzitter 

raadsheer 

, kamervoorzitter 

en in openbare terechtzitting van 11 februari 2020 uitgesproken door: 

kamervoorzitter . in aanwezigheid van advocaat-generaal 

griffier 
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