
Arrestnummer 

C I 1-o"1 
Repertorium nummer 

2021/ Lf2.'f 

Datum van uitspraak 

5 februari 2021 

Notitienummer griffie 

2019/NT/ 1218 

-
-
-

/ 2021 

Kopie 
Afgeleverd aan: 

Geen recht smiddel werd tot heden tegen dit arrest 
ingesteld. 
Uit sluitend voor bestuurlijke inlicht ing - behoeften van 
inwendige aard 

Notitienummer parket-generaal 

Aangeboden op 

Niet te registreren 

Hof van beroep 

Gent 

Arrest 

tiende kamer 
correctionele zaken 

1 COVER 01 - 00001964085- 0001- 0014 - 01 - 01-:tl 

L IIIIIIIII IIII IIII Il lll lllll Il Il lll Il Il Il lll 11111 _J 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - 2019/NT/1218 - p. 2 

Not.nr. DE66.RW.100500.15.GESW2 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. J,;f 1 

2. nr. 2_,;i & 

3. nr . .1A 3 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

(ON 

RRN 

(RRN 

met Slovaakse nationaliteit, 

· Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als 

"Besloten vennootschap", afgekort: bv), 

met maatschappelijke zetel, 

- beklaagde -

verdacht van: 

"Als dader of mededader in de zin van artikel (66 Strafwetboek); 

De eerste, de tweede en de derde 
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, 

bij inbreuk op de artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als 
persoon die een woning ter beschikking stelt, een woning die niet voldoet aan de vereisten en 
normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, zoals gewijzigd door het Decreet 
van 29 maart 2013 houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking 
betreft, vanaf 11.08.2013 
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kadastraal als verhuurder, in het pand aeleaen te 
aekend als eigendom var. ondernemingsnummer 

mer maarscnappell)ke zetel te de gegevens m.b.t. 
de eigendomsverwerving waren niet ter beschikking bij het bevoegde registratiekantoor; 

b_een ongeschikte kamer 0/1 te hebben verhuurd 

Te 
218) 

in de periode van 05.03.2015 tot en met 18.09.2017 (st. 4, 163, 217-

. 2.een ongeschikte kamer 1/1 te hebben verhuurd 

Te in de periode van 05.03.2015 tot en met 18.09.2017 (st. 4-5, 163, 218) 

3.een ongeschikte kamer 1/2 te hebben verhuurd 

Te 
218-219) 

in de periode van 05.03.2015 tot en met 18.09.2017 (st. 5, 163-164, 

4.een ongeschikte kamer 1/3 te hebben verhuurd 

Te in de periode van 05.03.2015 tot en met 18.09.2017 (st. 5-6, 164,219) 

VERMOGENSVOORDEEL : Art. 42 en 43 Bis S. W.B. 

De tweede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 37.500 
euro 
zijnde 

1. hetzij de vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent bedrag). 

Berekening: 

-huuropbrengst van de 4 kamers gedurende een periode van 30 maanden aan een 
maandelijkse huurprijs van 1.250 euro" 
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* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer O13M, 
besliste bij vonnis van 4 november 2019 bij op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEB/ED 

De rechtbank VERBETERT de dagvaarding als volgt: 

"De derde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 37.500 euro. 
( ... )" 

l. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 
toepassing makend van artikel 65, Jid 1 van het Strafwetboek; 

veroordeelt eerste beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (xB); 

- zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens eerste 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent eerste beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 
GEHEEL van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst eerste beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van eerste beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
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2. 

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

veroordeelt eerste beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

De rechtbank: 

verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt tweede beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
4.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 500,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x8); 

- zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens tweede 
beklaagde uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf 
van 3 maanden; 

verleent tweede beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 
GEHEEL van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

wijst tweede beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
criminele straf of hoofdgevangenisstraf van meer dan zes maanden zonder uitstel ten 
gevolge heeft gehad. 

Bijdragen - vergoeding 

De rechtbank: 
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3. 

spreekt in hoofde van tweede beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

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

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54,76 euro overeenkomstig artikel 91, 2de Jid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

De rechtbank: 

verklaart derde beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

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

veroordeelt derde beklaagde voor deze feiten samen tot een GELDBOETE van 
24.000,00 EURO, zijnde een geldboete van 3.000,00 EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x8); 

verleent derde beklaagde GEWOON UITSTEL van de tenuitvoerlegging van het 
GEHEEL van de opgelegde geldboete voor een periode van drie jaar. 

Wijst derde beklaagde er op dat het uitstel van rechtswege herroepen wordt ingeval 
gedurende de proeftijd een nieuw misdrijf is gepleegd dat veroordeling tot een 
geldboete van meer dan 12.000 euro zonder uitstel ten gevolge heeft gehad. 

Biidragen - vergoeding 

De rechtbank: 

spreekt in hoofde van derde beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag 
van 25,00 euro, met 70 opdeciemen verhoogd, 200,00 euro bedragende, te betalen 
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bij wijze van bijdrage tot financiering van het Fonds tot financiële hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden; 

veroordeelt derde beklaagde, krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 
tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het 
betalen van een bijdrage aan het Fonds van 20,00 euro; 

legt derde beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 54, 76 euro overeenkomstig artikel 91, 2 de lid en 148 van het 
koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken. 

Bijzondere verbeurdverklaring 

De rechtbank beveelt overeenkomstig de artikelen 42, 3° en 43bis Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring in hoofde van bvba Jopat van 20.000 euro, zijnde de 
vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het bewezen misdrijf zijn verkregen. 

* * * 

Kosten 

De rechtbank veroordeelt eerste, tweede en derde beklaagde hoofdeliik tot de 
gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 594,29 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering zonder voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
3 december 2019 door de beklaagden en tegen "alle 
beschikkingen van het vonnis" ; 
4 december 2019 door het openbaar ministerie ten aanzien van alle beklaagden tegen 
"alle beschikkingen op strafgebied". 
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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: 
- 3 december 2019 door de raadsman van de beklaagden ~n 
- 4 december 2019 door het openbaar ministerie ten aanzien van alle beklaagden. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 24 december 2020 in het Nederlands: 

- de beklaagde 

- de beklaagde 
meester 

- de beklaagde 

in zijn middelen van verdediging, in persoon, 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoordigd door 
advocaat met kantoor te 

in haar middelen van verdediging, vertegenwoordigd door meester 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagden en 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 beslissingen over de schuld en de straf. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met 
betrekking tot de beslissing over de straf, met inbegrip van de verbeurdverklaring. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden er en van het 
openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Stratvordering). 

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. 

2.4 Op de rechtszitting van 24 december 2020 deden de beklaagden en 
::ivereenkomstig artikel 206, zesde lid, Wetboek van Strafvordering elk afstand van de 

grief schuld. 

De devolutieve werking van de ingestelde hoger beroepen en vervolgens de grieven en de 
afstanden van de grief schuld, heeft tot gevolg dat de beslissing over de schuld definitief is, 
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zodat de beklaagden op grond van het vonnis van 4 november 2019 definitief schuldig zijn 
aan de enige telastlegging. Ook de beslissing waarbij de herstelvordering zonder voorwerp 
werd verklaard is definitief. 

4. De bewezen feiten van de enige telastlegging waren op het tijdstip van de feiten, als 
inbreuk op artikel 5, § 1, Vlaamse wooncode, strafbaar gesteld door artikel 20, § 1, Vlaamse 
wooncode, met een gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 
500 euro tot 25.000 euro. 

De decreten over het Vlaamse woonbeleid werden gecodificeerd op 17 juli 2020 bij artikel 2 
B.VI.Reg. 17 juli 2020 (BS 13 november 2020) in de Vlaamse Codex Wonen van 2021 (art. 1). 
De Vlaamse wooncode werd mee gebundeld. 

Sinds 1 januari 2021 is de woningkwaliteitsbewaking gebundeld in boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen. Artikel 3, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de 
veiligheids- gezondheids- en woningkwaliteitsnormen, zoals die tot 1 januari 2021 vermeld 
waren in artikel 5, § 1, Vlaamse wooncode. 

Op grond van artikel 3, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn de mogelijke 
gebreken onderverdeeld in de volgende drie categorieën: 
1 °gebreken van categorie 1: kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken; 
2°gebreken van categorie Il: ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of 
gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning; 
3°gebreken van categorie 111: ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden 
veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de 
bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. 

De strafbaarstelling voor inbreuk op de gestelde vereisten is sinds 1 januari 2021 vervat in 
artikel 3.3.4, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt: "Als een niet-conforme of 
overbewoonde woning rechtstreeks of via tussenpersoon wordt verhuurd, te huur gesteld of 
ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, wordt de verhuurder, de eventuele 
onderverhuurder of diegene die de woning ter beschikking stelt, gestraft met een 
gevangenisstraf van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 500 tot 25.000 euro of 
met een van die straffen alleen." 

Wanneer de wet op het feit vrijheidsstraf en geldboete stelt, of een van de straffen alleen, is 
overeenkomstig artikel 4lbis Strafwetboek de geldboete toepasselijk voor rechtspersonen 
een geldboete van minimum vijfhonderd euro vermenigvuldigd met het getal van de 
maanden van de minimumvrijheidsstraf, doch niet lager dan de minimumgeldboete op het 
feit gesteld; met als maximum tweeduizend euro vermenigvuldigd met het getal van de 
maanden van de maximumvrijheidsstraf, doch niet lager dan het dubbele van de 
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maximumgeldboete op het feit gesteld. De minimumgeldboete voor de rechtspersoon 
is in dit geval aldus 500 euro x 6 (maanden), hetzij 3.000 euro. 

De enige telastlegging, onderdelen 1 tot en met 4, heeft telkens betrekking op ongeschikte 
kamers, wat een niet-conforme woning betreft. De te last gelegde feiten zijn aldus sinds 1 
januari 2021 strafbaar gebleven. De strafmaten zijn dezelfde gebleven. 

De regelgeving over het Vlaamse woonbeleid beoogt onder meer het waarborgen van het 
fundamenteel recht op menswaardig wonen. Personen die onroerende goederen verhuren 
met winstoogmerk moeten bij de verhuur of terbeschikkingstelling van woningen de door de 
overheid opgelegde kwaliteitsnormen en - vereisten strikt naleven en mogen niet besparen 
op investeringen hiertoe. 

Gezien de economische inslag van de gepleegde misdrijven is een geldboete passend en 
noodzakelijk als maatschappelijke vergelding. Uit niets volgt dat een geldboete de 
beklaagden sociaal zou declasseren of hun sociale reclassering op onevenredige wijze in het 
gedrang zou brengen. De straf moet de beklaagden voldoende aanzetten tot naleving van de 
regels ter vrijwaring van de woonkwaliteit op de huurmarkt. 

De rechtspersoon beschikt over een blanco strafregister en voor haar rekening werd werk 
gemaakt van een volledig herstel en regularisatie van de toestand, wat het hof als een 
verzachtende omstandigheid in de zin van artikel 85 Strafwetboek aanneemt, wat toelaat 
voor haar de normaal voorzien minimumgeldboete te verminderen zoals hierna bepaald. 

Het hof houdt in het voordeel van de beklaagden bovendien reken ing met de omstandigheid 
dat de beklaagden aan het Agentschap Vlaamse belastingen een verkrottingsheffing 
afbetalen en aan de stad )ok een heffing afbetaalt, in totaa l al voor 59.657,20 
euro volgens de overgelegde afbetalingsbewijzen en de opgave van de beklaagden. In die 
omstandigheden is het hof van oordeel dat het opleggen van een (facultatieve) bijzondere 
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen een disproportionele straf zou uitmaken. 

De met eenheid van opzet bewezen feiten werden deels na 31 december 2016 gepleegd, 
zodat het hof de geldboete telkens met 70 deciemen verhoogt. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf zet de veroordeelde natuurlijke personen 
elk in passende mate aan tot betaling van de geldboete. 

5. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan 
de zijde van het openbaar ministerie, al deze kosten ondeelbaar veroorzaakt zijnde door de 
in hunnen hoofde bewezen verklaarde telastleggingen, die hen gemeen zijn. Het hof 
bevestigt ook wat dit betreft het beroepen vonnis en veroordeelt de beklaagden ook 
hoofdelijk tot de kosten in beroep, die ook ondeelbaar veroorzaakt zijn door de voor hen 
bewezen telastleggingen die hen gemeen zijn. 
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Terecht veroordeelde de eerste rechter de beklaagden als veroordeelden tot een 
correctionele hoofdstraf elk 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 telkens 200 euro, en dit ongeacht de datum van de 
bewezen verklaarde feiten, zoals de eerste rechter juist deed. 

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 bevestigt de 
beslissing van de eerste rechter, met dien verstande dat het actueel bedrag van de vermelde 
vaste vergoeding nu 50,45 euro is, dit ingevolge de omzendbrief 131/8 van januari 2021, 
verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2021 over de indexering van de 
tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (blz. 6877 e.v.). Het 
indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, 
steunt op art. 9 van de wet van 23 maart 2019, die de nieuwe basiswet over de 
gerechtskosten in strafzaken is, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15 
december 2019, dat de wet uitvoert. 

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, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelde de eerste rechter terecht elke beklaagde ook 
tot het betalen van een bijdrage van elk 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand. 

6. Uit het proces-verbaal van 21 januari 2019 van de Vlaamse woon-inspectie volgt dat de 
woning terug werd herstel naar een eengezinswoning. Er werden geen gebreken meer 
vastgesteld. 

Gezien het uitgevoerde herstel is de herstelvordering zonder voorwerp. 

Dictum 
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Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211bis Wetboek van Strafvordering, 
- 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- 65, eerste lid, 66, 85 en 100 Strafwetboek, 
- 4, tweede lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat gelet op de verklaringen van hoger beroep, de grievenformulieren en 
de vermelde afstand van de grieven, het ingevolge het vonnis van 4 november 2019 
vaststaat dat: 

- de beklaagden elk schuldig zijn aan de enige telastlegging, onderdelen 1 tot en met 4; 
- de herstelvordering zonder voorwerp is. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden als volgt: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging (onderdelen 1 tot 
en met 4) tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 deciemen tot 4.000 euro of 
een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging (onderdelen 1 tot 
en met 4) tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 deciemen tot 4.000 euro of 
een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastlegging (onderdelen 1 tot en met 
4) tot een geldboete van 500 euro, vermeerderd met 70 deciemen tot 4.000 euro; 

spreekt geen bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen uit; 
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veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van 
een bedrag van 25 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op telkens 200 euro, 
als bijdrage tot de financiering van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en aan de occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van 
een bedrag van 50,45 euro als vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en elk tot betaling van 
een bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdelijk tot 
betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 
594,29 euro in eerste aanleg en 158,69 euro in beroep; 
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Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. BP: 

+10%: 

Totaal: 

€ 594,29 

€ 39,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,86 
€ 37,40 

€ 144,26 
€ 14,43 

€ 158,69 

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

~n en in openbare rechtszitting van 5 februari 2021 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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