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2022/ PGG/1598 - 2022/VJll/679 

Not.nr. VU 66.Wl.100600/19 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. (.. l (niet inzake voor het hof) 

2. nr. (RRN 
met Belgische nat iona liteit, 

geboren te op 

wonende te 

- beklaagde -

verdacht van: 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek voor de volgende strafbare 
feiten: 

"A ( ... ) 

B een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van artikel 5 § 1 
Vlaamse Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen 

als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking 
stelt, een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het 
Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die met voldoet aan de vereisten 
en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of 
via tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het 
oog op bewon,ng, 

namelljk diverse woonentiteiten in een gebouw gelegen te 
bekend op het kadaster als huis te 

met een oppervlakte van 10a 57ca, 

toebehorend aan 
aangekocht Jegens 
op 23 maart 2017. 

voor de gehee!he1d in volle eigendom om het te hebben 
en JIJ akte verleden voor notaris te 
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(art. 2 § 1, 31 °, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 Juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 
Vanaf 1 januari 2021 inbreuk uitmakende op artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen, 
strafbaar gesteld door artikel 3 34 Vlaamse Codex Wonen 

1 te in de periode van 8 iuli 2019 tot en met 14 november 2019 
de tweede, 

ten nadele van geboren te op . 

geboren te tPn nQdele van 

kamer0/1 

2 te 
de tweede, 

ten nadele van 

ten nadele van 

kamer0/2 

de tweede, 

in de periode van 10 mei 2019 tot en met 14 november 2019 

geboren te op 

geboren te op 

in de periode van 10 mei 2019 tot en met 14 november 2019 

ten nadele van geboren te 

kamer0/3 

op 

op 

Eerste beklaagde tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het 
Strafwetboek te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van hierna 
vermelde vermogensvoorde/en die zich bevinden in het patrimonium van de gedaagde, 
zijnde hetzij de vermogensvoorde/en die rechtstreeks uit het m1sdruf zijn verkregen, hetllj de 
goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, hetzij de inkomsten uit de belegde 
voordelen, waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden m het 
vermogen van de beklaagde, de geldwaarde daarvan dient te ramen (het equivalent bedrag), 
name/uk: 

Berekening vermogensvoordeel: 
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Vanaf 1 Juni 2017 tot en met 1 november 2019: (29 maanden x 390 EUR) -
betalingsachterstand van (6 maanden x 390 EUR}= 8.970 EUR" 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling KortnJk, kamer K.17, besliste 
biJ vonnis van 28 februari 2022 bij verstek als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

( ... ) 

Bii verstek ten aanzien van tweede beklaagde 

Verklaart de feiten van de tenlastelegging 81, 82 en 83 voor de beklaagde 
bewezen. 

Veroordeelt voor de gezamenltjk bewezen verklaarde feiten van de 
tenlasteleggingen tot een geldboete van 4.000,00 euro, namelijk 500,00 euro verhoogd met 
70 opdeciemen 

Zegt voor recht dat biJ niet betaling van de geldboete bmnen de wettelijke termI1n deze zal 
kunnen vervangen worden door een gevangemsstraf van 90 dagen. 

Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 200, 00 euro, nameltJk 25,00 
euro verhoogd met 70 opdeciemen, als bijdrage tot financiering van het fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzetteltjke gewelddaden en occasionele redders. 

Veroordeelt 
van 52,42 euro. 

tot betaling van de vergoeding voor beheerskosten in strafzaken 

Veroordeelt ~ot betaling van een bedrag van 22,00 euro als bijdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de jund1sche tweedelijnsbijstand . 

Veroordeelt 
euro. 

tot betaling van de gerechtskosten voor een bedrag van 163,28 

BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING 

Zegt voor recht dat de wettelijke voorwaarden voor de bijzondere verbeurdverklarmg 
(artikelen 42,3° Sw. en 43bts Sw.) vervuld ziin en soreekt de bijzondere verbeurdverklanng uit 
m hoofde van de eerste beklaagde 1oor een bedrag van 4.485, 00 euro. 

DE HERSTELVORDERJNG 
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Zeat voor recht dat de herstelvordenng wat betreft het pand gelegen te 
wnder voorwerp 1s. 

Houdt de burgerhJke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep rn1:rnsteld op: 
3 juni 2022 door de beklaagde tegen de beschikkingen van het vonnis; 
7 juni 2022 door het openbaar ministerie tegen de beschikkingen op strafgebied 

Op diezelfde data dienden deze partijen verzoekschriften in overeenkomst ig artikel 204 
Wetboek van Strafvordering op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Kortrijk. 

1.4 Op de openbare rechtsz itting van 29 december 2022 hoorde het hof in het Nederlands 
het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal 

Hoewel regelmatig gedagvaard om te verschijnen voor het hof, was de beklaagde 
niet aanwezig en werd hij ook niet vertegenwoordigd door een advocaat Z1Jn 

raadsman liet wet en dat hij niet langer voor hem t ussenkwam. Het hof behandelde de zaak 
ten aanzien van bij verstek. 

2.1 Er blijkt niet uit de dossiergegevens of het verstekvonnis aan de beklaagde 1s betekend. 
De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 28 februari 2022 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, zijn tij dig en regelmatig 
naar de vorm. 

De gnevenformulieren zijn eveneens tijdig ingediend. 

2.2 De advocaat van de beklaagde bepaalde in het grievenformulier 
nauwkeurige grieven tegen het beroepen vonnis voor wat betreft de schuld (met als 
precisering dat hij t ijdens de incriminat1eperiode niet bij de verhuur was betrokken) en de 
strafmaat. Ook het openbaar ministerie bepaalde in het gnevenformulier een nauwkeurige 
grief over de strafmaat. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
mm1stene zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van Strafvorder ing). 

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. 
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3. De inleidende dagvaarding werd op 14 september 2021 overgeschreven op het kantoor 
Rechtszekerheid te (referentie • Hiermee is voldaan aan 
artikel 3.49 Vlaamse Codex Wonen. 

4.1 De eerste rechter vatte de feiten in het beroepen vonnis samen als volgt: 

"1 .11. Op 28 augustus 2019 begaf de Wooninspecteur vergezeld van 
wonmgcontroleur bij het agentschap Wonen Vlaanderen, zich naar het pand gelegen te 

ria melding door omwille van een vermoeden 
van m1sdn1f (een woning of kamer verhuren die n,et voldoet aan de mm1male kwaliteitsnormen). 

Door de politierechtbank West-Vlaanderen, afdeling Brugge werd op 20 augustus 2019 macht1g1ng 
tot toegang verleend tot het gebouw gelegen te 
Aan de bewoners van het pand werd door middel van de dienstkaart hun naam, hoedan,gheid en het 
doel van hun komst meegedeeld. 

Na de voorafgaande en schnftel1jke toestemmmg van 
werd de woning onderzocht om de nodige vaststellingen te doen. 

Het pand betreft een open bebouwmg met 1 bouwlaag en een zolder onder hellend dak. 
Het gell}kvloers bestaat uit 3 slaapkamers, een badkamer en een leefrwmte met open keuken. Op de 
zolder Zijn er geen kamers of rwmtes ingencht. 

De Wooninspecteur stelde gebreken vast en kende strafpunten als volgt toe: 

- aan het gebouw (deel B technisch verslag) en die betrekking hebben op alle woonent1teiten 
42 strafpunten op het techn,sch verslag (stuk 2) 

- kamer 0/1 (gelijkvloers vooraan): msijpelend vocht aan dakvenster, afwerkmg muren ontbreekt, 
borstwering trap op zolder ontbreekt, geen wastafel aanwezig, geen vast lichtpunt, geen 
passende en goed afgedichte aanslwt1ng van de rookgasafvoerbu,s aan de u1tmondmg van 
de kachel aanwezig, geen brievenbus en bel, netto vloeroppervlakte voldoet met aan de 
normen, geen rookmelder (139 strafpunten op het technisch verslag}, 

- kamer 0/2 (gel11kvloers links achteraan) · msupelend vocht aan dakvenster, op zolder condenserend 
vocht met schimmelvormmg, verweerd raam m achtergevel, borstwering trap op zolder ontbreekt, 
geen wastafel, geen passende en goed afgedichte aanslwtmg van de rookgasafvoerbws aan de 
uitmonding van de kachel aanwezig, geen brtevenbus en bel, netto vloeroppervlakte voldoet met 
aan de normen, geen rookmelder (144 strafpunten op het technisch verslag); 

- kamer 0/3 (gelijkvloers rechts achteraan)· mslJpelend vocht aan dakvenster, op zolder 
condenserend vocht met schimmelvorming, verweerd raam in achtergevel, borstwenng trap op 
zolder ontbreekt, geen wastafel, geen passende en goed afgedichte aansluiting van de 
rookgasafvoerbws aan de uitmonding van de kachel aanwezig, geen bnevenbus en bel, netto 
vloeroppervlakte voldoet niet de normen, geen rookmelder (135 strafpunten op het technisch 
verslag); 

- badkamer: gebreken aan de elektnC1te1t (15 strafpunten op het technisch verslag); 
- toilet in de badkamer. gebreken aan de elektnc1te1t en to1letfunct1e (18 punten op het techn,sch 
verslag); 
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- keuken. ontbreken van noodzakelijke afwerking van de wanden, verweerd raam achtergevel, 
barsten en verzakkingen m dekvloer, lekkage onder gootsteen (14 strafpunten op het technisch 
verslag). 

Door de Woonmspecteur en de wonmgcontroleur werd vastgesteld dat de kamers 0/1, 0/2 en 0/3 
werden bewoond {stukken 3 en 4) 

Volgens de bevmdmgen van de Woonmspecteur waren de kamers onbewoonbaar 
De woningen voldeden niet aan de normen van de Vlaamse Wooncode en werden verhuurd, te huur 
gesteld en/of ter beschikking gesteld. 

1.1.2. Op 21 oktober 2019 werd door de Wooninspecteur een herstelvordering opgesteld voor het 
pand gelegen te De herstelvordering werd op 16 maart 2021 
geactualiseerd. 

1.1 3 Uit het verhoor van 
kamer deelde. 

b/JJkt dat hij samen met de 

Is zI1n nonkel 
De huurder van zijn baas was 

en 

diem woonde 
kende h11 van het werk. 

1eeft de woning gevonden. 

De bewoners zI1n onderaannemers van de f,rma van 
De eigenaar van de woning Is 
warm water te herstel/en (stuk 43). 

die ernaast woont. H11 was ter plaatse geweest om het 

1.1.4. Tijdens z11n verhoor verklaarde dat hl} het pand op 11 februar, 2017 had 
aangekocht Als aannemer van beroep was het de bedoeling om een nieuwbouwpro1ect op de grond 
te realiseren. Het was met de bedoeflng om de woning te verhuren Er werden door hem geen werken 
uitgevoerd 

Op vraag van verhuurde hij met ingang van 1 1um 2017 de woning aan hem 
HI1 wist dat er op een gegeven ogenblik buitenlanders gekomen waren. HIJ wist dit wegens de 
buitenlandse nummerplaten van de wagens 

Die bwtenlanders waren er niet gekomen via hem maar v,a 
Htj verklaarde daar nooit binnen te zijn geweest vanaf de verhurmg tot op het ogenblik van het 
onderzoek. 

Sinds het vertrek van de buitenlanders begm november 2019 was er geen bewoning meer 
Dit werd bevestigd door de wijkagent (stuk 68). 

HIJ verklaarde nooit ,n de wonmg te zijn geweest om een probleem met warm water te herstellen. 

verklaarde dat het de bedoeling was om het pand te slopen (stuk 47) 

11 5 De woonmspecteur stelde op 27 me, 2021 vast dat het pand gelegen te 

gesloopt was {stukken 74-76)." 
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4.2 Het verhoor van de beklaagde werd pas in de beroepsprocedure aan het 
dossier gevoegd. H1J verklaarde op 26 mei 2071 rl::it hij tot september 2019 samenwerkte 
met neef van tn een bouwbedriJf. Een 
onderaannemer van dat bouwbedriJf I genaamd) zocht een woning. Via 
wist h1J dat een woning ter beschikking had. Omdat de makelaar niet aan de 

onderaannemer wilde verhuren, ging de beklaagde zelf het huurcontract aan. Hij ging 
samen met de woning bek1Jken en zag dat het een krot betrof. had 
volgens hem beloofd om de douche en het toilet te herstellen, maar deed dat niet. De 
beklaagde regelde de waarborg, ondertekende het huurcontract en de plaatsbeschriJving. 

betaalde die kosten terug. Hij vermoedde dat daar alleen verbleef. 
vertrok in de loop van 2018 uit de woning. De beklaagde ging ervan uit dat het huurcontract 
dan 'opgelost' was, maar deed moe1li1k en verwees naar de opzegtermijnen. 
Een week later vroeg een andere onderaannemer naar een woning 

trok in de woning samen met ziJn broer en nog iemand. HiJ raadde hen aan 
om zich bij de gemeente 1n die woning rn te schrrJven. Het was een ramphu1s. Nadat het huis 
onbewoonbaar werd verklaard vertrokken die mensen uit de woning. 
maande hem dan wel nog aan om huurgelden te betalen. HiJ deed dit. H1J wist niet dat er b1J 
de controle op 28 augustus 2019 vrer mensen van origine waren aangetroffen. 
Mogelijk verbleven die er enkel rn de zomer om aan de [Prrvéwonrng van te 
werken. kent hij als zaakvoerder van een Belgisch bouwbedrijf. 

5. De telastleggingen B.1, B.2 en B.3 hebben betrekking op het als verhuurder, eventuele 
onderverhuurder of persoon die een woning ter beschiklking stelt, verhuren, t e huur stellen 
of ter beschrkking stellen van een woning of een specifieke woonvorm als vermeld in artikel 
5, § 3, eerste lid van de toenmalige Vlaamse wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en 
normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 Vlaamse Wooncode. Het betreft een 
inbreuk op de regels inzake de woonkwaliteit. 

De decreten over het Vlaamse woonbe leid werden gecodifrceerd op 17 juli 2020 bij artikel 2 
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 (B5 13 november 2020) in de Vlaamse 
Codex Wonen van 2021 (art. 1) De Vlaamse Wooncode werd mee gebundeld. 

Sinds 1 Januari 2021 is de woningkwal1tertsbewakrng gebundeld in boek 3 van de Vlaamse 
Codex Wonen. Artrkel 3.1, § 1, Vlaamse Codex Wonen van 2021 bepaalt de veilrghe1ds
gezondheids- en woningkwahteitsnormen, zoals die tot 1 Januarr 2021 vermeld waren m 
artikel 5, § 1, Vlaamse Wooncode. 

Op grond van artikel 3.1, § 1, derde lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 zijn de mogeliJke 
gebreken onderverdeeld in de volgende drre categorieen: 
1 ° gebreken van categorie I kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners 
negatief be1nvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken, 
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2° gebreken van categorie Il· ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de 
bewoners negatief be·invloeden 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 11 1· ernstige gebreken die mensonwaard ige 
levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de vei ligheid 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 3.34, eerste lid, Vlaamse Codex Wonen van 2021 en luidt: "Als een met-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." 

De gebreken die de woon inspecteur in deze zaak vaststelde zijn voornameliJk ernstige 
gebreken, namehJk gebreken van nu minstens categorie Il, zoals hiervoor vermeld. Uit het 
technisch verslag van de wooninspecteur blijkt dat de woning was opgesplitst in kamers die 
omwille van de talrijke gebreken onbewoonbaar waren. 

De te last gelegde feiten ziJn dus sinds 1 januari 2021 ononderbroken strafbaar gebleven De 
strafmaat is dezelfde gebleven 

6. Uit het verslag van de wooninspecteur bliJkt dat de won ing in de 
ongeschikt was. De kamers waren onbewoonbaar. 

De beklaagde huurde de woning van en verhuurde die onder aan 
opeenvolgende buitenlandse werknemers. Dat h1J geen tussenpersoon zou zijn geweest bij 
de verhuur aan 

1s volstrekt ongeloofwaardig De beklaagde kende hun werkgever als 
zaakvoerder van een bouwbedrijf. Hij had er belang bij dat de woning consequent was 
onderverhuurd, omdat de huur anders b1J hem inde. Uit het dossier blijkt 
niet hoe de huurgelden werden betaa ld. De beklaagde is hoe dan ook mededader aan de te 
last gelegde misdrijven, ook als hij zelf geen huurgelden zou hebben ontvangen. Hij bracht 
de onderhuurders aan en was noodzakelijk tussenpersoon biJ het afsluiten van het 
huurcontract. Hij kende de toestand van de woning, die hij beschreef als rampzalig. 

De schuld van de beklaagde aan de telastleggingen B.1, B.2 en B.3 is ook voor het hof 
bewezen gebleven. 

7. De beklaagde pleegde de feiten van de telastleggingen B.1, B.2 en B.3 met 
eenzelfde misdadig opzet, zodat het hof voor ze samen slechts een straf oplegt (art. 65, 
eerste lid Strafwetboek). 
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De Vlaamse Wooncode - nu de Vlaamse Codex Wonen - beoogt het waarborgen van het 
fundamenteel recht op menswaardig wonen. Bij het verhuren of onderverhuren van een 
pand moeten de kwaliteitsnormen en - vereisten strikt worden nageleefd en mag niet 
bespaard worden op de hiervoor noodzakelijke investeringen. De beklaagde ging voorb1J aan 
het recht van éénieder op een menswaardige woning en had onvoldoende oog voor het 
welz ijn van zijn onderhuurders. 

De beklaagde 1s jaar oud. Het uittreksel uit ziJn strafregister vermeldt zeven 
veroordelingen voor verkeersgerelateerde misdnJven, waarvan twee voor alcoholmtoxicat1e. 
Dit toont aan dat hiJ het niet steeds nauw neemt met de normen en de wetten die onze 
samenleving leefbaar maken. 

Een effectieve geldboete is gepast als maatschappeliJke reactie op de bewezen f.eiten. De 
feiten situeren zich na 31 december 2016, zodat het hof de geldboete verhoogt met 70 
deciemen. De hierna bepaa lde vervangende gevangenisstraf spoort de beklaagde aan om de 
geldboete te betalen. 

8. De eerste rechter besliste juist over de kosten waartoe de beklaagde is gehouden voor de 
procedure in eerste aanleg Het hof veroordeelt de beklaagde bijkomend tot de kosten voor 
de procedure in graad van beroep. 

Als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf is de beklaagde gehouden tot het betalen 
van de bijdrage van 25 euro tot financiering van het bij zonder 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 dec1emen tot 200 euro, en dit 
ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten 

Met toepassing van artikel 91 konmkhJk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagde 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
geindexeerd 58,24 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten met 10 %. 

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 beslu it van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de 
juridische tweedehJnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
b1Jdrage aan het Begrotingsfonds voor de Juridische tweedehJnsb(Jstand, die sinds 1 oktober 
2022 na indexatie 24 euro bedraagt 

Dictum 

[ 
1 

1 
} 
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Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211 en 211b,s, 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 bij verstek, 

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

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing over de kosten gevallen aan de z1Jde van het 
openbaar ministerie voor de procedure in eerste aanleg 

wijzigt het beroepen vonnis voor het overige als volgt. 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde 
en B.3; 

schu ldig aan de feiten van de te lastleggingen B.1, B.2 

veroordeelt hem voor deze feiten samen tot een effectieve geldboete van 1.000 euro, met 
deciemen gebracht op 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van dne maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro als b1Jdrage tot de financiering 
van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 58,24 euro als 
vergoeding voor de kostpriJs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling varn een bijdrage van 24 euro aan het 
Begrotingsfonds voor de jund1scne tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar min isterie begroot op 123,81 euro in beroep. 



Hof van beroep Gent - tiende kame1 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB· 
Opstelrecht ber.bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

p 12 

€ 42,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 29,55 

€ 112,55 
€ 11,26 

€ 123,81 

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

en en in openbare rechtszitting van 10 februari 
2023 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 




