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Not.nr. GE.38.98.001471/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. l\1\ l..l 

- beklaagde -

geboren te 

wonende tE 

op 

RRN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

nalaten het opgedragen ambt van voorzitter, bijzitter of plaatsvervangende bijzitter van 
een tel- of stembureau te vervullen 
als voorzitter, bijzitter of plaatsvervangende bijzitter van een telbureau of een stembureau, 
zonder wettige reden nagelaten te hebben het hem opgedragen ambt te vervullen. 
(art. 44, 45, 46, 47 lid 1, 48, 49, 50 lid 1, en 240 Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 08 juli 
2011) 

::>p 14 oktober 2018 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer 
G32D, zetelende in correctionele zaken dd. 11 april2019, bij verstek gewezen, werd als volgt 
beslist: 

OP STRAFRECHTELIJK GEBIED 

Verklaart de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging, bewezen; 
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Veroordeelt de beklaagde voor de hierboven omschreven en bewezen verklaarde feiten, 
voorwerp van de enige tenlastelegging, tot een geldboete van VIJFENZEVENTIG EURO 
(€75,00). 

Verhoogt de geldboete met zeventig decimes, aldus gebracht op zeshonderd euro (€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 21 
dagen. 

Zegt dat de beklaagde verplicht is een bedrag van vijfentwintig euro (€25,00), verhoogd met 
zeventig decimes, aldus gebracht op tweehonderd euro (€200,00), te betalen als 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 tweedelijnsbijstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van twintig euro(= 20,00 euro). 

Kosten 

Begroot de gerechtskosten in hun geheel op 29,18 euro. 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, 
ten bate van de Staat tot heden begroot op 29,18 euro, meer de betekeningskasten van 
huidig vonnis. 

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 euro (geïndexeerd zoals voorzien 
in artikel 148 K.B. 28 december 1950 en de ministeriële omzendbrief nr. 131/5 (B.S. 4 
oktober 2018)}. 

***** 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
op 5 juli 2019 door , zoals aangegeven in het grievenformulier; 
op 8 juli 2019 door het Openbaar Ministerie tegen , zoals aangegeven in 
het grievenformulier. 
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Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 
de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door mr. 

advocaat te 
mevrouw . Advocaat-generaal, in haar vordering. 

* * * * * 

I. TERMINOLOGIE 

1. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 
sectie correctionele zaken, van 11 april 2019 wordt in dit arrest verder aangeduid als 
'beroepen vonnis'. 

2. De zaak werd oorspronkelijk ingeleid bij deze rechtbank door rechtstreekse 
dagvaarding, hierna aangeduid als 'inleidende akte'. 

11. ONTVANKELIJKHEID HOGER BEROEPEN EN PROCESVERLOOP 

3. Elk hoger beroep is ontvankelijk. Gelet op de inhoud van het verzoekschrift zoals 
bedoeld in artikel 204 Sv. is het hoger beroep beperkt tot volgende punten : 

a. beklaagde: de voorgestelde minnelijke schikking van 250 euro werd betaald, 
waardoor de rechtbank geen veroordeling meer kan uitspreken mbt de feiten 
- schuld betwist: door betaling van de minnelijke schikking is de 
strafvordering/strafzaak vervallen- straf; 

b. Openbaar Ministerie: volgberoep bestraffing. 

4. Na regelmatige betekening van een dagvaarding in hoger beroep werd de zaak voor 
de derde kamer van dit hof - zetelend in correctionele zaken - vastgesteld voor 
behandeling (buiten het geval van artikel 205 van het Wetboek van strafvordering, 
wordt de zaak bij het appelgerecht aanhangig gemaakt door de regelmatig ter griffie 
ingekomen verklaring van hoger beroep, zodat de dagvaarding van het openbaar 
ministerie om voor dit rechtscollege te verschijnen alleen tot doel heeft de partijen in 
te lichten over de plaats, de dag en het uur van het onderzoek van het hoger 
beroep). 

5. Ten opzichte van de beklaagde werd de zaak bij dit hof behandeld op tegenspraak 
(artikel185 § 1 Sv.). 

6. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting 
van 4 september 2019, waarop de zaak inhoudelijk werd behandeld. Het hof was 
daarbij uitsluitend samengesteld uit de magistraten zoals aangegeven in het proces
verbaal van terechtzitting van die datum (zie ook artikel 780 Ger. Wb.). 
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7. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Gerechtelijk Wetboek. 

111. VERDERE BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

111. A. Feit- misdrijfomschrijving-strafbaarstelling 

8. De inhoud van de inleidende akte wordt alhier volledig hernomen. 

9. De te last gelegde feiten, zo bewezen, zijn strafbaar overeenkomstig de artikelen 
zoals vermeld in de inleidende akte en in het beroepen vonnis. 

111. B. Bevoegdheid 

10. De feiten, zoals omschreven in de telastlegging, zijn strafbaar met correctionele 
straffen. De eerste rechter was en dit hof is bevoegd om kennis te nemen van de 
strafvordering. 

· 111. C. Verjaring 

11. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden, gelet op de 
toepasselijke verjaringstermijn (6 maanden), alsmede het tijdstip zoals aangegeven in 
de inleidende akte. Er geschiedde stuiting op 11 april 2019 (datum beroepen vonnis). 

111. D. Ten gronde 

12. De telastlegging is voor dit hof bewezen gebleven in hoofde van de beklaagde, gelet 
op de beoordelingsgegevens van het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting. 
Het hof verwijst naar het correcte feitenrelaas en naar de motieven vervat in het 
beroepen vonnis, die alhier als hernomen worden beschouwd. Deze motieven 
worden niet weerlegd door het verweer dat thans in graad van beroep wordt 
gevoerd. 

13. De strafvordering is geenszins vervallen door betaling van de gevraagde geldsom, nu 
deze betaling geschiedde buiten de vooropgestelde termijn (zie artikel 216bis Sv.). 

111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

14. Bij de straftoemeting houdt het hof rekening met: 
a. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten; 
b. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd; 
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c. de persoonlijkheid van de beklaagde; 
d. de sociale situatie en financiële draagkracht van de beklaagde, zoals deze 

blijken uit de bundel en de mondelinge gegevens, verstrekt tijdens de 
terechtzitting van 4 september 2019; 

e. het blanco strafrechtelijk verleden van de beklaagde op het ogenblik van de 
feiten; 

f. het beginsel dat de straftoemeting niet alleen de vergeldingsbehoefte, maar 
ook de preventie moet dienen. De op te leggen straf moet dan ook van aard 
zijn de beklaagde ervan te weerhouden zich in de toekomst nog aan derge
lijke feiten schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer verantwoordelijk
heidsbesef en tot het naleven van de wet. 

15. De eerste rechter heeft aan de beklaagde een te strenge straf opgelegd. 

16. Er zijn in de huidige zaak valabele redenen om de opschorting van de uitspraak van 
de veroordeling te gelasten, teneinde o.a. zijn sociale reclassering niet nadelig te 
beïnvloeden. De beklaagde vroeg ter terechtzitting dd. 4 september 2019 in 
ondergeschikte orde deze maatregel. Door deze maatregel zullen de openbare orde 
en de maatschappij naar het oordeel van het hof voldoende gevrijwaard worden. De 
beklaagde voldoet aan de voorwaarden om van deze gunstmaatregel te kunnen 
genieten, vermits hij in het verleden nog niet veroordeeld werd tot een criminele 
straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden- zelfs met uitstel
of tot een gelijkwaardige straf die in aanmerking genomen wordt overeenkomstig 
artikel 99bis Sw. en het feit niet strafbaar is met een correctionele gevangenisstraf 
van meer dan twintig jaar en het niet van aard is dat het moet gestraft worden met 
een hoofdstraf van méér dan vijf jaar correctionele gevangenisstraf. Het beroepen 
vonnis wordt op dit onderdeel gewijzigd. 

17. De beklaagde is thans geen solidariteitsbijdrage meer verschuldigd. Het beroepen 
vonnis wordt op dit punt eveneens gewijzigd. 

18. Bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten: 
De veroordeling tot betaling van de vaste vergoeding (art. 91 K.B. van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken) is voor elke 
criminele, correctionele en politiezaak een verplichte aanvulling van de 
strafrechtelijke veroordeling. Zij heeft een eigen karakter en is geen straf (Cass. 
09/11/1994, J.T. 1995, 214; A.C. 1994, 938; navolgbaar). Zij moet worden 
uitgesproken ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten, in het bijzonder 
ongeacht de omstandigheid dat de feiten dagtekenen van vóór de inwerkingtreding 
van de wetsbepalingen, die de rechter ertoe verplichten die vergoeding aan iedere 
veroordeelde op te leggen (Cass., 03/03/1993, A.R. nr. 402; navolgbaar). 
Artikel 2 Swb. is op die bijdrage niet toepasselijk. 
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Krachtens artikel 6, eerste alinea, van de Programmawet 11 van 27.12.2006 en de 
artikelen 77, tweede lid en 79 van het Koninklijk Besluit van 27.4.2007, houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, bedroeg deze vergoeding 
(na indexatie) 30,69 euro. Bij arrest van de Raad Van State dd. 17/12/2008 (Nr. 
188.928) werd dit K.B. vernietigd (B.S. 02/02/2009, 7548). De bepalingen van het 
vroegere algemeen reglement in strafzaken blijven toepasselijk. Krachtens artikel 91, 
tweede lid van het K.B. van 28/12/1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, zoals laatst gewijzigd door de artikelen 1 en 2 van het 
Koninklijk Besluit van 11 december 2001 betreffende de invoering van de euro in de 
regelgeving inzake justitie, blijft de beklaagde veroordeeld tot betaling van een 
forfaitaire vergoeding. Het bedrag ervan bedraagt actueel (ingevolge het Koninklijk 
besluit dd. 13/11/2012 tot wijziging van het Algemeen Reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950 
wat betreft de administratieve kosten in strafzaken) en na indexatie zoals bepaald in 
de artikelen 148 en 149 van het Algemeen reglement op de gerechtskosten in 
strafzaken, € 54,76 (zie ook omzendbrief 131/6 over de indexering van de bedragen 
die mogen worden aangerekend door de personen die door de gerechtelijke 
overheden worden gevorderd voor het uitvoeren van een opdracht in een 
dienstverlenende rol die gerechtskosten in strafzaken genereert, gepubliceerd in B.S. 
15/07 /2019). 
Het beroepen vonnis wordt in die zin gewijzigd wat de thans veroordeelde betreft. 

19. De navolgende beslissingen, vervat in het beroepen vonnis, worden bevestigd: 
a. bijdrage fonds voor tweedelijnsbijstand (20 euro) (blz. 4 beroepen vonnis); 
b. gerechtskosten eerste aanleg (blz. 4 beroepen vonnis). 

20. De beklaagde wordt thans bijkomend veroordeeld tot de kosten van het hoger 
beroep, zoals hierna in het geheel begroot aan de zijde van het openbaar ministerie. 
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OP DEZE GRONDEN, 

HET HOF, recht doende op tegenspraak; 

met toepassing van de artikelen: 
- in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven 
- 211 Sv. 
- 24 van de wet van 15/06/1935 op het taalgebruik in gerechtszaken. 
- 1- 3 van de wet van 29 juni 1964 

Alle andere en strijdige conclusies van de hand wijzend als niet gegrond; 

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend: 

Bevestigt het beroepen vonnis in alle onderdelen en beslissingen lastens de beklaagde, enkel 
mits deze wijzigingen: 

dat aan de beklaagde thans de gunst van de opschorting van de uitspraak van 
veroordeling wordt toegestaan gedurende een termijn van drie jaar vanaf heden; 
dat hij thans geen solidariteitsbijdrage meer verschuldigd is; 
dat de forfaitaire bijdrage in de kosten thans wordt bepaald op 54,76 euro. 

Hij wordt thans bijkomend veroordeeld tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van 
het openbaar ministerie alhier in het geheel begroot op 91,41 euro. 
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kosten: 

afschriften 15,00 
6,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 27,10 

subtotaal 83,10 
+10% 8,31 

Totaal 91,41 

Dit arrest is gewezen door de derde kamer van het Hof van beroep te Gent, samengesteld uit de 
magistraten die in deze zaak hebben gezeteld en geoordeeld: 

en op de openbare terechtzitting van TWEE oK]:tfBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN uitgesproken door 
Kamervoorzitter , / 

in aanwezigheid van Advocaat-generaa I, 

met bijstand van , griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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