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Not.nr. OU.41.L2.002168/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van de burgerlijke partijen: 

1. nr. 

2. nr. 

RRN 

inspecteur-dierenarts, 

wonende te 

.RRN 

inspecteur-dierenarts, 

wonende te 

3. nr. HET VLAAMS GEWEST BRUSSEL, 

wonende te 1000 BRUSSEL, Martelaarsplein 7, 

tegen 

1. nr. «?I')) 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

op 

, RRN 

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

A. op 02/08/2016 

Onder een bevel of onder een voorwaarde, mondeling, te hebben 

bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, waarop een criminele straf 

is gesteld, namelijk met de woorden "ge gaat mijn pony's niet laten weghalen of ge gaat 

wat meemaken, ik zal u wel vinden"; 
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B. op 02/08/2016 

Door gebaren of zinnebeelden, namelijk door met de hand langs de keel te gaan, 

te hebben bedreigd met een aanslag op personen of op eigendommen, 

waarop een criminele straf gesteld is; 

C. op 02/08/2016 

Tegen agenten van de administratieve of gerechtelijke politie, namelijk 

, (inspecteur), (inspecteur), (inspecteur) en 

(hoofdinspecteur), bij de lokale politie van dragers van het 

openbaar gezag, wanneer zij handelden ter uitvoering van de wetten, van de bevelen of 

de beschikkingen van het openbaar gezag, van rechterlijke bevelen of van vonnissen, 

alleen en zonder wapens, weerspannigheid zijnde elke aanval, elk verzet met geweld of 

bedreiging te hebben gepleegd; 

D. minstens op 02/08/2016: 

Bij inbreuk op artikel 4 §1 van de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming 

en het welzijn der dieren, strafbaar gesteld door artikel 36, 3° van de Wet van 14 

augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, -

als persoon die een dier houdt, verzorgt of te verzorgen heeft, nagelaten te hebben de 

nodige maatregelen nemen om het dier aangepaste voeding, verzorging en huisvesting 

te hebben verschaft in overeenstemming met zijn aard, zijn fysiologische en ethologische 

behoeften, zijn gezondheidstoestand en zijn graad van ontwikkeling, aanpassing of 

domesticatie, namelijk 

door de ongecontroleerde kweek niet te verhinderen; 

door onvoldoende hoefverzorging te bieden, waardoor de pony's geen normale gang 

hebben; 

door het giftig onkruid op de weide niet weg te halen, wat een reëel 

gezondheidsrisico inhoudt voor de pony's; 

door de merries met veulen in te magere toestand te houden. 

Tevens gedagvaard om bij toepassing van artikel 40 van de voormelde Wet van 14 augustus 

1986, het recht te worden ontzegd om definitief of voor een termijn van 1 maand tot 3 jaar, 

dieren van één of meer soorten te houden onder verbeurte van een dwangsom naar 

appreciatie van de rechter. 
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 

kamer 0.10, zetelende in correctionele zaken dd. 19 november 2018, op tegenspraak 

gewezen, werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Veroordeelt de beklaagde, voor de feiten van de tenlasteleggingen A, B en 

C samen tot een hoofdgevangenisstraf van ZES MAANDEN en een geldboete van HONDERD 

EURO, verhoogd met 50 opdeciemen tot 600,00 euro, met een vervangende gevangenisstraf 

van 1 maand. 

Verleent de beklaagde uitstel voor de hele hoofdgevangenisstraf en de helft van de 

geldboete voor een periode van drie jaar. 

Veroordeelt de beklaagde, voor de feiten van de tenlastelegging D tot een 

geldboete van TWEEHONDERD EURO, verhoogd met 50 opdeciemen tot 1.200,00 euro, met 

een vervangende gevangenisstraf van 2 maand. 

Verleent de beklaagde uitstel voor de helft van de geldboete voor een periode van drie jaar. 

Legt aan de beklaagde in toepassing van artikel 40 van de Wet op het 

dierenwelzijn, een verbod op tot het houden van paarden of paardachtigen, voor een 

periode van drie jaar vanaf heden. 

Spreekt tegen de beklaagde de verplichting uit een bijdrage te betalen van twee keer 25,00 

euro verhoogd met 70 opdeciemen (x8) en aldus gebracht op 200,00 euro tot financiering 

van het bijzonder fonds voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

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

betalen van een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijsta nd. 

Legt bovendien aan de veroordeelde een vergoeding op van 53,58 euro. 

Verklaart de 12 in beslag genomen dieren (zoals vermeld in stuk 4/15 en 4/16 strafdossier) 

verbeurd, als zijnde het voorwerp van het misdrijf (art 42,1 Sw.); 

Veroordeelt de beklaagde tot een deel van de proceskosten, wat de openbare partij betreft 

tot op heden begroot op 28,86 euro. 
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Laat een overig gedeelte, voor zoveel als nodig begroot op 77,17 euro, ten laste van de 

Belgische Staat. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij Het Vlaams Gewest ontvankelijk en als volgt 

gegrond: 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling aan deze burgerlijke partij van 

250,00 euro, te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de wettelijke rentevoet 

vanaf 2 augustus 2016 tot heden en vanaf heden met de gerechtelijke (moratoire) intrest 

tegen de wettelijke rentevoet tot de dag van de volledige betaling. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 240,00 

euro, en de kosten. 

Wijst het meer en of anders gevorderde af als ongegrond. 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 

gegrond: 

ontvankelijk en als volgt 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling aan deze burgerlijke partij van 

400,00 euro, te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de wettelijke rentevoet 

vanaf 2 augustus 2016 tot heden en vanaf heden met de gerechtelijke (moratoire) intrest 

tegen de wettelijke rentevoet tot de dag van de volledige betaling. 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 240,00 

euro, en de kosten. 

Wijst het meer en of anders gevorderde af als ongegrond. 

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij 

gegrond: 

ontvankelijk en als volgt 

Veroordeelt de beklaagde tot betaling aan deze burgerlijke partij van 

400,00 euro, te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de wettelijke rentevoet 

vanaf 2 augustus 2016 tot heden en vanaf heden met de gerechtelijke (moratoire) intrest 

tegen de wettelijke rentevoet tot de dag van de volledige betaling. 
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Veroordeelt de beklaagde tot betaling van de rechtsplegingsvergoeding begroot op 240,00 

euro, en de kosten. 

Wijst het meer en of anders gevorderde af als ongegrond. 

Houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 van de 

Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 

op 19 december 2018 door tegen alle beschikkingen, zoals aangegeven 

in het grievenformulier; 

op 19 december 2018 door het Openbaar Ministerie tgen 

aangegeven in het grievenformulier. 

* * * * * 

Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 

, zoals 

de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door mr. 

advocaat te 

mr. en mr. beiden advocaat te die de burgerlijke partijen 

eis; 

mevrouw 

1. TERMINOLOGIE 

en Het Vlaams Gewest Brussel vertegenwoordigt in hun 

Substituut-Procureur-generaal, in zijn vordering. 

* * * * * 

1. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Oudenaarde, sectie correctionele zaken, van 19 november 2018 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'. 
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ll. 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. : procedure (onwettige heropening debatten) - straf (te 

weinig rekening gehouden met omstandigheden en persoonlijkheid 

beklaagde) - burgerlijke rechtsvordering (te hoge sommen toegekend) 

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 

(artikel 185 § 1 Sv.). 

6. Het hof heeft beraadslaagd naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting 

van 19 juni 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.). 

7. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 

782bis Gerechtelijk Wetboek. 

111. VERDERE BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

111. A. Feiten - misdrijfomschrijvingen - 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. 
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111. B. Bevoegdheid 

10. De feiten, zoals omschreven in de telastleggingen, 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 in artikel 

21 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn (5 jaar), alsmede het tijdstip zoals aangegeven 

in de inleidende akte (02.08.2016). 

111. D. De procedurale grief: onwettige heropening der debatten 

12. Uit de stukken blijkt dat: 

a. deze zaak op 15 januari 2018 werd ingeleid bij de (tiende kamer bis van de) 

rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, sectie 

correctionele zaken, op 15.01.2018, bij een alleenzetelend rechter. 

b. de zaak door deze rechter op 15.01.2018 in beraad werd genomen en voor 

uitspraak gesteld op de zitting van 12.02.2018. 

c. de zaak nadien herhaalde malen werd uitgesteld voor uitspraak, het beraad 

niet beëindigd zijnde (nl. op 12.03.2018, 09.04.2018 en 16.04.2018). 

d. de debatten op 14.05.2018 werden heropend door de afdelingsvoorzitter van 

de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde. De 

afdelingsvoorzitter handelde op dat ogenblik ingevolge beschikking van de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen dd. 

07.5.2018. Hij was aangesteld om de alleenzetelend rechter van de tiende 

kamer bis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 

Oudenaarde, sectie correctionele zaken, te vervangen voor de uitspraak in 

deze zaak omdat de alleenzetelend rechter die van de zaak had kennis 

genomen wettig verhinderd was op dat ogenblik (14.05.2018). Uit het 

zittingsblad van die datum blijkt dat de zaak werd gesteld voor nieuwe 

behandeling op de terechtzitting van 25 juni 2018. 

e. op de terechtzitting van 25.06.2018 alle partijen in deze zaak zijn verschenen 

en werd de zaak ambtshalve onbepaald uitgesteld. 

f. nadien de zaak opnieuw werd gedagvaard voor de tiende kamer bis van de 

rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, sectie 

correctionele zaken. 

g. de inleidingszitting werd bepaald op 01.10.2018. 

h. de zaak vanaf dat ogenblik werd behandeld door een ander alleensprekend 

rechter. 
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i. in het zittingsblad van 01.10.2018 wordt aangegeven dat de rechtbank de 

zaak in haar geheel hernam in de toenmalige samenstelling (dus: door de 

nieuwe alleenzetelend rechter). 

j. na het bepalen van conclusietermijnen de zaak gepleit werd op de zitting van 

29.10.2018 en voor uitspraak gesteld op de zitting van 19.11.2018. 

k. op deze laatste datum inderdaad uitspraak geschiedde en dat het tegen deze 

uitspraak is dat thans hoger beroep werd ingesteld. 

13. Het hof stelt vast dat: 

a. de partijen in graad van eerste aanleg, na de nieuwe dagvaarding (met 

inleidingszitting op 01.10.2018) geen conclusies hebben genomen. Uit het 

zittingsblad van 29.10.2018 blijkt dat de beklaagde in hoofdorde de 

opschorting vroeg en ondergeschikt een werkstraf. De kwestie van de 

'heropening der debatten' is aldus blijkbaar geen voorwerp geweest van 

betwisting. 

b. er geen hoger beroep werd ingesteld tegen de beslissing vervat in het 

zittingsblad van 14.05.2018 waarbij de debatten werden heropend. 

c. er al evenmin hoger beroep werd ingesteld tegen de beslissing vervat in het 

zittingsblad van 25.06.2018 waarbij de zaak onbepaald werd uitgesteld. 

d. de zaak na nieuwe dagvaarding opnieuw aanhangig werd gemaakt voor de 

tiende kamer bis van de rechtbank, sectie correctionele zaken, afdeling 

Oudenaarde. De zaak werd vanaf dat ogenblik uitsluitend behandeld door 

een anders samengestelde zetel, tot en met de uitspraak. 

e. uit het thans beroepen vonnis blijkt dat de alleenzetelend rechter, die in 

januari 2018 kennis nam van de zaak, nadien klaarblijkelijk ziek geworden is, 

zodat hij in de onmogelijkheid verkeerde uitspraak te doen in deze zaak 

binnen een redelijke termijn. 

f. wanneer een rechter ziek wordt en in de onmogelijkheid verkeert binnen een 

redelijke termijn uitspraak te doen, betekent dit dat er sprake is van 

'verhindering van de rechter teneinde uitspraak te doen', zodat een 

vervanging van deze rechter zich opdringt. Dit is in casu hetgeen is gebeurd 

op de zitting van 14.05.2018. Het zittingsblad van die datum verwijst 

uitdrukkelijk naar een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg Oost-Vlaanderen, dd. 07.05.2018 (zie hoger in dit arrest). 

Dergelijke beslissing is geenszins gelijk te stellen met een beslissing tot 

onttrekking van de zaak aan een rechter, zoals de beklaagde thans 

voorhoudt. 

g. het hof terzake volledigheidshalve ook verwijst naar artikel 322 Ger. W., 

alsmede artikel 782bis Ger. W" 

h. blijkbaar de afdelingsvoorzitter door de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg Oost-Vlaanderen aangeduid werd om de alleenzetelend 

rechter (die oospronkelijk van de zaak kennis genomen had en deze zaak in 

beraad had genomen), die ondertussen ziek was geworden, te vervangen. 
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Het is deze afdelingsvoorzitter die nadien de zaak onbepaald uitstelde en 

blijkbaar een nieuwe alleenzetelend rechter aanduidde om de zaak binnen 

een redelijke termijn af te handelen, met respect voor de rechten van 

verdediging van de beklaagde. 

i. nadien de zaak opnieuw gedagvaard werd en volledig hernomen voor de 

nieuw aangestelde alleenzetelend rechter, titularis van de tiende kamer bis 

van de rechtbank te Oudenaarde. 

j. het nergens is komen vast te staan dat deze gang van zaken, inzonderheid de 

genomen beslissingen met betrekking tot de wettige verhindering en 

vervanging van een ziek rechter, onherstelbaar zouden afbreuk gedaan 

hebben aan de rechten van de beklaagde. Hij werd al evenmin afgetrokken 

van de rechter die wettelijk bevoegd was om uitspraak te doen over zijn zaak, 

nl. de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, 

sectie correctionele zaken, tiende kamer bis van deze rechtbank. 

k. het hof zich voor het overige op dit punt terzake aansluit bij de motieven 

zoals vervat in het thans beroepen vonnis (blz. 3-4) en die alhier als herhaald 

worden aangezien. 

1. alle overige middelen en argumenten door het hof als irrelevant of niet ter 

zake dienend afgewezen worden. Zij wegen zeker niet op tegen de 

voormelde motieven en zijn niet van aard om tot een andere overtuiging te 

leiden. 

111. D. Ten gronde 

111. D. 1. Relevante feiten en omstandigheden 

14. Het beroepen vonnis (blz. 5-6) bevat een overzicht van de feiten. Partijen hebben 

voor dit hof terzake geen grieven aangevoerd. Het hof herneemt dit overzicht en gaat 

eveneens uit van de daarin vervatte gegevens. 

111. D. 2. Bewijs feiten en schuld van de beklaagde 

15. Het hof stelt vast dat het aspect van de schuld geen voorwerp uitmaakt van enige 

grief. Enkel het aspect van de bestraffing maakt blijkbaar voorwerp uit van het hoger 

beroep. 

16. De telastleggingen zijn voor dit hof bewezen gebleven in hoofde van de beklaagde, 

gelet op de beoordelingsgegevens van het strafdossier en het onderzoek ter terecht

zitting. Het hof verwijst naar het correcte feitenrelaas en naar de motieven vervat in 

het beroepen vonnis (blz. 6-7), die alhier als hernomen worden beschouwd. Deze 

motieven worden niet weerlegd door het verweer dat thans in graad van beroep 

wordt gevoerd. 
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111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

17. De feiten, alhier in hoofde van de beklaagde bewezen gebleven zoals hoger in dit 

arrest aangegeven, zijn de uitwerking van eenzelfde strafbaar opzet, zodat met 

toepassing van artikel 65 strafwetboek voor deze feiten tezamen slechts één straf 

wordt opgelegd, nl. de zwaarste. 

18. Bij de straftoemeting houdt het hof rekening met: 

a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (blz. 7-10), die alhier als 

hernomen worden beschouwd; 

b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten; 

c. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd; 

d. de persoonlijkheid van de beklaagde; 

e. het 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. 

19. De eerste rechter heeft aan de beklaagde een wetmatige en passende straf opgelegd 

ter beteugeling van de feiten, voorwerp van de telastleggingen zoals hier bewezen 

gebleven. Deze bestraffing blijft absoluut noodzakelijk om de beklaagde tot blijvend 

normbesef te brengen en om verdere recidive in zijn hoofde te voorkomen. Op de 

vraag tot het verlenen van opschorting of een werkstraf wordt door het hof niet 

ingegaan, in aansluiting bij de beslissing van de eerste rechter, onder overname van 

de motieven van de eerste rechter. Er zijn voor dit hof geen nieuwe elementen 

aangebracht die het hof zouden kunnen brengen tot een andere beslissing. 

20. De navolgende beslissingen, vervat in het beroepen vonnis, worden bevestigd: 

a. solidariteitsbijdrage {200 euro) (blz. 13 beroepen vonnis); 

b. bijdrage fonds voor tweedelijnsbijstand {20 euro) (blz. 13 beroepen vonnis); 

c. bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten {53,58 euro) (blz. 13 beroepen 

vonnis); 

d. verbeurdverklaring (blz. 13 beroepen vonnis); 

e. gerechtskosten eerste aanleg (blz. 13 beroepen vonnis); 

f. het verbod tot het houden van paarden of paardachtigen. 

21. 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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IV. BEOORDELING VAN DE BURGERLIJKE VORDERINGEN 

22. De eerste rechter heeft passend en oordeelkundig beslist met betrekking tot de 

rechtsvorderingen van de onderscheiden burgerlijke partijen. 

23. In toepassing van artikel 162bis W. Sv. (ingevoegd door art. 9 van de wet van 21 april 

2007 betreffende de verhaalbaarheid 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 artikel 1022 Ger. W. en tot vaststelling van de datum van inwerking

treding van de artikelen 1 tot 13 van 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 een rechtsplegingsvergoeding toe: 

a. van 240 euro aan de burgerlijke partij het Vlaams Gewest; 

b. van 240 euro aan de burgerlijke partij 

c. van 240 euro aan de burgerlijke partij 

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. 

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

Verklaart elk hoger beroep ontvankelijk en erover beslissend: 

OP STRAFGEBIED 

Bevestigt het beroepen vonnis in alle onderdelen en beslissingen lastens de beklaagde. 

Veroordeelt hem thans bijkomend tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van het 

openbaar ministerie alhier in het geheel begroot op 181,63 euro. 

r-PAGE 01-00001441846-0012-0014-01-01-� 

L _J 



Hof van beroep Gent - derde kamer - 2019/NT /32 - p. 13 Á 
'"' ·�·--· __ ,,,,,,,,,,,,., ....__ _________________ _ 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Bevestigt het beroepen vonnis in alle onderdelen en beslissingen lastens de beklaagden ten 

opzicht van de drie burgerlijke partijen. 

Veroordeelt de beklaagde thans bijkomend tot het betalen van een rechtsplegings

vergoeding van 240 euro aan de burgerlijke partij het Vlaams Gewest, 240 euro aan de 

burgerlijke partij en 240 euro aan de burgerlijke partij 

Verzendt de zaak voor verdere afhandeling van de ambtshalve aangehouden burgerlijke 

belangen opnieuw naar de eerste rechter, nl. de rechtbank van eerste aanleg Oost

Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, sectie correctionele zaken. 
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kosten: 

afschriften 45,00 
6,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 79,12 

subtotaal 165,12 
+10% 16,51 

Totaal 181,63 

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: 

olaatsverva�d Ra,.a.d'Sheer Raadsheer 

M. MINNAERT 

Kamervoorzitter 

en op de openbare terechtzitting van ELF SEPTEMBER TWEEDUIZEND NEGENTIEN uitgesproken door 

Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal, 

met bijstand van griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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