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. ~--· ·----- ----------------------

Not.nr. DE.63.H2.130085/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. t/m 3 nr. ( ... ) (niet in de zaak voor het hof) 

4. nr.)AD.3 (RRN 1, 

geboren te )p 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

( ... ) en de vierde 

A. 
Om het wanbedrijf uitgevoerd te hebben of om aan de uitvoering ervan rechtstreeks 
medegewerkt te hebben, door enige daad, tot de uitvoering zodanige hulp verleend te 
hebben dat zonder zijn bijstand het misdrijf niet kon gepleegd worden 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, afvalstoffen 
zijnde elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te 
ontdoen of zich moet ontdoen, te hebben achtergelaten, beheerd of overgebracht, 

meer bepaald in strijd met het artikel 12 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 
betreffende het duurzaam beheer van materialen kringlopen en afvalstoffen, 

gestort afval niet te hebben verwijderd in het bos langs de 

Te in de periode van 1 december 2015 tot en met 10 maart 2017 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 van het Decreet van 5 april 
1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

{...) en de vierde 
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8. 
Opzettelijk de opgelegde bestuurlijke maatregelen, bestuurlijke geldboeten, 
veiligheidsmaatregelen of de door de strafrechter opgelegde maatregelen niet te hebben 
uitgevoerd, betaald of te hebben genegeerd. 

meer bepaald: het besluit houdende bestuurlijke maatregelen BHBM.2016.OV.015 van het 
Agentschap voor Natuur en Bos van 25.05.2016 (stuk 23-25) niet te hebben uitgevoerd, 
namelijk: 

1. voor wat betreft de bestuurlijke maatregelen opgelegd onder punt 1 

Te , op 1 augustus 2016 

2. voor wat betreft de bestuurlijke maatregelen opgelegd onder punten 2 en 3 

Te op niet nader te bepalen _data in de periode tussen 25 mei 2016 en 10 maart 
2017 

Deze feiten zijn· strafbaar gesteld door artikel 16.6.1§2,1° van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

( ... ) en de vierde 

C. 
Bij samenhang 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg een inbreuk te hebben gepleegd op artikel 97 §2, 
meer bepaald punt 4 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, door zonder toestemming van de 
bosbeheerder noch machtiging van het Agentschap, In privé-bossen resten, vuilnis en afval, 
van welke aard ook, achter te hebben gelaten buiten de daartoe ter beschikking gestelde 
verzamelplaatsen, met uitzondering van houtafval en boomschors die achterblij ven na een 
toegestane exploitatie; 

op het perceel gelegen te kadastraal gekend als 
geboren te nr. eigendom van 

wonende te 
geboren te :,p wonende te 

geboren te op wonende te 
en geboren te op 

meer bepaald: 
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door onbekenden gestort afval niet te hebben verwijderd in het bos langs de 

Te , in de periode van 1 december 2015 tot en met 10 maart 2017 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Vordering herstel 

Tevens gedagvaard voor wat betreft tenlastelegging A om, bij toepassing van artikel 16.6.4 van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen 
veroordelen tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen 
een door de rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van € 100 per dag bij 
niet naleving van deze veroordeling. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost -Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonn is van 24 september 2018 bij verstek als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

(. .. ) 

4. 

De rechtbank VERKLAART vierde beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A, B en C; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT vierde beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE 
van TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 70 deciemen (x 8) of 1.600, 00 euro; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens vierde 
beklaagde ui tgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 2 
maanden. 

Bijdragen - vergoeding 

Spreekt in hoofde van vierde beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 
25,00 euro, met 70 deciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen bij wijze van 
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... "·----- - ---------------------

bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden; 

Veroordeelt vierde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot 
oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweede/ijnsbljstand, tot het betalen 
van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt vierde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure 
van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (B.S. 29/11/2012). 

Kosten 

Veroordeelt eerste, tweede en vierde beklaagde hoofdelijk tot de gerechtskosten, tot op 
heden begroot op de som van 56,24 euro, meer de betekeningskosten van huldig vonnis 
voor wat betreft vierde beklaagde. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Herstelvordering 

De rechtbank veroordeelt eerste, tweede en vierde beklaagde hoofdeliik conform artikel 
16.6.4. van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 
tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen op het perceel 
aeleaen te kadastraal gekend als 

,innen een termijn van één Jaar na de uitspraak van huidig vonnis onder verbeurte van 
een dwangsom van 50,00 euro per dag per beklaagde bij niet naleving van deze 
veroordeling. 

De rechtbank zegt voor recht dat de voorgemelde termijn enkel aan de hoofveroorde/ing 
wordt gekoppeld en helemaal niet een dwangsomtermijn is in de zin van artikel 1385bis 
Ger.Wb. 

De rechtbank verklaart het bevel tot verwiidering van het afval uitvoerbaar bii voorraad, 
niettegenstaande elk rechtsmiddel. 

Burqerliike belangen 
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-·~------ - ---------------------

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935." 

1.1.2 Het ten aanzien van de beklaagde bij verstek gewezen vonnis van 24 
september 2018 werd op 3 november 2018 betekend aan de woonplaats van de beklaagde. 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
21 november 2018 door de beklaagde tegen "alle beschikkingen op straf-
en burgerlijk gebied van het vonnis"; 
29 november 2018 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op 
straf gebied". 

1.3 Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 Wetboek van Strafvordering 
ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, op: 

21 november 2018 door de raadsman van de beklaagdE 
- 29 november 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 10 januari 2020 (lnleidingszitting) van dit hof, zelfde kamer, 
werden op verzoek van de raadsman van de beklaagde en na het openbaar ministerie te 
hebben gehoord, bij toepassing van de artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van 
Strafvordering, conclusietermijnen vastgelegd en werd de rechtsdag bepaald op de 
rechtszitting van donderdag 4 juni 2020. 

Er zijn geen conclusies neergelegd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 4 juni 2020 in het Nederlands: 
- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
meester advocaat met kantoor te 
- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 24 september 
2018 gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werden tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 

De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld volgens het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald 
welke grieven tegen het voormeld vonnis worden Ingebracht, namelijk met betrekking tot de 
procedure (met vermelding "voorbehoud nazicht strafdossier'', de schuld aan de 
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telastleggingen A, B en C, de straf, de burgerlijke rechtsvordering: "herstelvordering met 
dwangsom" en andere: "herstelvordering met dwangsom"). 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de straf. 

Hierbij merkt het hof dat de beklaagde ter rechtszitting geen opmerkingen had wat betreft 
zijn grief met betrekking tot de procedure. 
De aankruising door de beklaagde van de grief "procedure" samen gelezen met de 
vermelding 'voorbehoud', brengt in casu mee dat deze grief onnauwkeurig is, zonder dat dit 
nochtans het verval van het hoger beroep van de beklaagde tot gevolg heeft. Door de 
vermelding van 'voorbehoud' geeft de beklaagde immers duidelijk aan dat hij, op het 
ogenblik van het instellen van hoger beroep en het formuleren van de grieven, in wezen 
geen grief heeft wat betreft de procedure en deze griefaanduiding derhalve niet nauwkeurig 
is. De grieven moeten immers binnen de wettelijk voorziene termijn worden ingediend en 
kunnen niet onder dekking van een voorbehoud alsnog in de loop van de procedure, na het 
verstrijken van de in de artikelen 203 en 204 Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn, 
worden aangevoerd. 

De overige hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie zijn ontvankelijk, met uitzondering wat betreft de grief van de beklaagde ten 
aanzien van de "procedure" (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van de voormelde bepaling 
op te werpen. 

3. De eerste rechter vatte de feiten van het dossier als volgt samen: 

"De feiten 

Op 1 december 2015 merkt de natuurinspectie in de Stad langs de een 
populierenbos op met daarin een stortplaats van groenafval. Het perceel heeft vier eigenaars: de 
vier beklaagden. Derde en vierde beklaagde wonen ook in Op 7 januari 2016 stelt de 
inspectie vost dat er groenafval is bijgestort. Vierde beklaagde wordt door de inspectie 
aangemaand om het stort op te ruimen en er voor te zorgen dat er niet wordt bijgestort. 

Op vrijdag 25 maart 2016 wordt door de natuurinspectie tE in een bos aan 
vastgesteld dot dat er opnieuw veel afval bijgestort is. Het groenafval is manshoog gestapeld en 
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omvat reeds ongeveer 500 m2 oppervlakte. Ook op 12 mei 2016 blijkt er nog afval te zijn 
bijgestort. 
Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. 
Volgens de Biologische waarderingskaart is het gekarteerd als biologisch waardevol tot zeer 
waardevol: Populierenbestand met grote zeggen vegetatie. 

Op 27 april 2016 wordt het Besluit houdende bestuurlijke maatregelen BHBM.2016.OV.015/ 
DE.63M.H2.130085/16 opgemaakt: 
1) al het gestorte afval dient uit het bos verwijderd te worden tegen uiterlijk 31 juli 2016; 
2) het storten van afval in het bos dient onmiddellijk te stoppen; 
3) er dienen maatregelen genomen te worden opdat er niet meer gestort wordt in het bos. Dit kan 
vb. door het plaatsen van een afsluiting of het aanplanten van een haag of houtkant langs de 
straatkant over de ganse lengte van het bos. Er kan aangeplant worden met inheems 
bosplantsoen zoals sleedoorn (Prunus spinosa), gelderse roos (Viburnum opulus), sporkehout 
(Frangula alnus), wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), rode kornoelje (Cornus sanguinea), 
veldesdoorn (Acer campestre), hazelaar (Corylus avellana) of meidoorn (Crataegus monogyna). 
Een eventuele aanplant wordt uitgevoerd in de periode van half november 2016 tot uiterlijk 
31/12/2016. 
4) Op de plaats waar het afval verwijderd werd, laat men de bosvegetatie opnieuw spontaan 
ontwikkelen. 

Bij nacontrole op 2 september 2016 blijkt dat: 
1) het gestorte afval werd niet uit het bos verwijderd; 
2) er werd nog meer afval bijgestort. Aan de rechterkant van het bos is er bovendien langs de 
straatkant een nieuwe zone waar over de breedte van enkele meters groenafval gestort wordt; 
3) er werden geen maatregelen genomen opdat er niet meer in het stort gestort zou worden. 

Eerste beklaagde verklaart in zijn verhoor dat, daar ze niet de veroorzaker waren, ze geen 
maatregelen hebben genomen om alles op te ruimen. Ze zullen stappen ondernemen zodat er niet 
meer kan gestort worden. 

Tweede beklaagde verklaart dat ze op de hoogte is van het sluikstorten doch dat ze al jaren niet 
meer in het bos is geweest. Er is ruzie in de familie omtrent de erfenis over onder andere van het 
bosje. Ze ontkent elke betrokkenheid en verdenkt een klein bedrijf uit te omgeving. Ze stelt dat 
haar geen schuld treft aan het sluikstorten en dat ze geen tijd noch de middelen heeft om het bos 
op te ruimen. 

Derde beklaagde en vierde beklaagde wensen ook het terrein niet op te ruimen. Derde en vierde 
beklaagde erkennen het besluit niet te hebben uitgevoerd. Geen van hen heeft het initiatief 
genomen. 

Op 21 februari 2017 blijkt dat er niet werd opgeruimd en geen afsluiting werd geplaatst. Op 10 
maart 2017 stellen de inspecteurs vast dat de hoeveelheid gestort materiaal toeneemt. Er werd 
nog steeds geen afspanning gezet of haag aangeplant." 

4. De beklaagde betwist de telastleggingen, stellende dat groenafval geen afval is en dat de 
strafbepaling zich enkel richt tot de persoon die afvalstoffen achterlaat. 
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Onder 'afvalstof' wordt in artikel 3, 1 ° Materialendecreet verstaan "elke stof of elk voorwerp 
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen". Ook 
het groenafval is wel degelijk afval in de zin van voormeld artikel. 

Het achterlaten in de zin van artikel 12, § 1 Materialendecreet omvat niet alleen het storten, 
maar ook het verzuim om de gedeponeerde afvalstoffen te verwijderen. Zolang de 
gedeponeerde afval niet is verwijderd, blijft het misdrijf van achterlaten voortduren en 
betreft het een voortdurend misdrijf. 
Ook de eigenaar van de grond waarop afval werd gesluikstort, is strafbaar wanneer hij nalaat 
het afval, waarvan hij wist of kon weten dat het zich op zijn perceel bevond, te verwijderen. 

De beklaagde is (mede-)eigenaar van het perceel waarop het afval werd achtergelaten. Hij 
erkende zowel tijdens het vooronderzoek als op de rechtszitting dat hij op de hoogte was dat 
er afval was achtergelaten en dat hij wetens en willens dit afval niet verwijderde in de te last 
gelegde periode. 

Indien het schuldbestanddeel van een misdrijf bestaat in opzet, dit is het wetens en willens 
aannemen van een strafbare gedraging, leidt het hof het bestaan van dit opzet af uit de door 
de dader gepleegde materiële feiten en de vaststelling dat deze feiten hem kunnen worden 
toegerekend, met dien verstande dat de dader vrijuit gaat wanneer hij rechtvaardiging, 
schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins aannemelijk maakt. 
Dat de beklaagde in onmin leefde met de overige mede-eigenaars en niemand stappen 
ondernam om het nodige te doen, ontslaat de beklaagde niet van zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Daarbij moet ook gewezen worden op de lange periode gedurende 
dewelke de feiten aanhielden alsook het gegeven dat ondanks het opleggen van bestuurlijke 
maatregelen het afval niet werd verwijderd. 

De telastleggingen A, B.1, B2 en C blijven ook voor het hof bewezen. 

5. De beklaagde pleegde de bewezen feiten met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof 
toepassing maakt van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek en voor deze feiten samen een 
straf oplegt. 

6. Sluikstorten zorgt voor visuele vervuiling en verloedering van de omgeving en 
verontreiniging van de bodem. Illegaal achterlaten van afvalstoffen betekent een extra kost 
voor de maatschappij. Beklaagde weigerde pertinent zijn verantwoordelijkheid op te nemen 
als (mede-)eigenaar van het perceel door het gestorte afval niet te verwijderen en niet de 
nodige maatregelen te nemen om bijkomend afval te vermijden. 

7. De beklaagde is 66 jaar en liep reeds drie veroordelingen op wegens verkeersinbreuken. 

8. In het licht van deze overwegingen is het hof van oordeel dat de door de eerste rechter 
opgelegde straf, namelijk een geldboete van 200 euro te vermeerderen met deciemen, een 
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gepaste straf is voor de beklaagde gezien deze noodzakelijk is om de beklaagde de ernst van 
de door hem gepleegde misdrijven te doen beseffen. 

Deze bestraffing is niet van aard enige sociale reclassering in het gedrang te brengen of op 
onevenredige wijze de sociale declassering van deze beklaagde te bewerkstelligen, zodat het 
hof niet ingaat op de vraag van de beklaagde om de gunst van de opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling toe te staan. De aard en ernst van de bewezen feiten brengt 
ook mee dat het verlenen van deze gunst voor de beklaagde een totaal onvoldoende signaal 
zou zijn om hem van recidive te weerhouden. 

De bewezen verklaarde feiten werden gepleegd over een tijdsspanne die zich uitstrekt zowel 
voor als na 1 januari 2017, zodat de uitgesproken geldboete wordt verhoogd met 70 
deciemen. 

De door de eerste rechter bepaalde vervangende gevangenisstraf is nodig om de beklaagde 
er toe aan te zetten de geldboete te betalen. 

9. De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van 
het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. De kosten van uitgifte en van de betekening 
van het vonnis blijven ten laste van de beklaagde gezien het verstek aan hem te wijten is. 

Het hof bevestigt de veroordeling van de beklaagde door de eerste rechter tot het betalen 
van: 

- de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (art. 29 van 
de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen). Deze bijdrage, 
die een eigen aard heeft en geen straf inhoudt, wordt vermeerderd met 70 deciemen 
tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 
19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "In criminele en 
correctionele zaken die kosten van brief- en pakketport hebben veroorzaakt, wordt door de 
rechter aan de Staat als correspondentiekosten een som toegeschat, die niet meer mag 
bedragen dan 10 procent van de gezamenlijke kosten. Voor elke criminele, correctionele en 
politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere veroordeelde een vergoeding van 50 
euro opgelegd" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (B.S. 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
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vermelde kosten met 10% in elke aanleg en veroordeelt de beklaagde tot betaling van de 
vermelde vergoeding van 50 euro. 

10. Tevens heeft de eerste rechter terecht bij toepassing van artikel 16.6.4 van het Decreet 
van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de beklaagde 
veroordeeld tot het inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen 
binnen een termijn van een jaar onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag. 

De beklaagde betwist niet dat het afval nog steeds niet verwijderd is. Tevens had hij geen 
bezwaar tegen de door de eerste rechter opgelegde herstelmaatregel voor zover een ruime 
termijn voor de uitvoering wordt voorzien. 

De eerste rechter kende een ruime termijn toe, zeker gezien de periode die verstreken is 
sedert de initiële vaststellingen. Gezien de door de beklaagde voorgebrachte stukken 
waaruit blijkt dat hij effectief stappen heeft ondernomen om het afval te verwijderen, kan 
de door de eerste rechter opgelegde herstelmaatregel, met inbegrip van de 
uitvoeringstermijn, bevestigd worden. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211, Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk, met uitzondering wat betreft de grief van de beklaagde 
over de "procedure" en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis voor zover bestreden in al zijn beslissingen, met dien 
verstande en die wijziging dat de beklaagde veroordeeld wordt tot betaling van 
een bedrag van 50,00 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, voor 
het openbaar ministerie begroot 117,13 euro in beroep alsook tot de kosten van de 
betekening van het verstekvonnis begroot op 71,40 euro; 
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Kosten van betekening eerste aanleg van de beklaagde 

Betekening : 
Afschr. vonnis: 

+10%: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl. : 

Dagv. bekl. : 

+10%: 

Totaal: 

€ 25,91 
€ 39,00 

€ 64,91 
€6,49 

€ 71,40 

€ 39,00 
€6,00 

€ 35,00 
€ 26,48 

€ 106,48 
€ 10,65 

€ 117,13 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 
sameni?esteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en in openbare rechtszitting van 4 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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