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Not.nr. DE.38.99.001529/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr . .Il o o S" 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

op 

,RRN 

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

Te op 14 oktober 2018 

Bij inbreuk op artikel 240 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, zoals 
gewijzigd, door na de aanwijzing tot voorzitter van een stem- of tel bureau conform de artikel 
45 t.e.m. 50 van dit decreet, de reden van verhindering niet te hebben opgegeven binnen de 
tijd bepaald in artikel 47 of 50 van dit decreet, of door zonder wettige reden te hebben 
nagelaten het opgedragen ambt te vervullen of door zich zonder geldige reden te hebben 
onttrokken aan de aanwijzing, namelijk door als voorzitter van een telbureau 1 ), 
zich zonder geldige reden te hebben onttrokken aan de aanwijzing. 
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, 

kamer D13M, zetelende in correctionele zaken dd. 25 maart 2019, op tegenspraak gewezen, 
werd als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde schuldig aan de feiten omschreven onder de hierboven vermelde 
tenlastelegging. 

Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van VIJFENZEVENTIG EURO, verhoogd met 70 
opdeciemen (x 8) of 600,00 euro. 

Zegt dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens beklaagde 
uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 22 dagen. 

Bijdrage - vergoeding - kosten 

Spreekt in hoofde van 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 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 beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
53,58 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 december 
1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken; 

Veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 28,50 

euro. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
op 24 april 2019 door tegen alle beschikkingen, zoals aangegeven 
in het grievenformulier; 
op 26 april 2019 door het Openbaar Ministerie tegen tegen alle 
beschikkingen op strafgebied, zoals aangegeven in het grievenformulier. 

* * * * * 
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Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 
de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door mr. 

advocaat te 
mevrouw Advocaat-generaal, in haar vordering. 

* * * * * 

1. TERMINOLOGIE 

1. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling 
Dendermonde, sectie correctionele zaken, van 25 maart 2019 wordt in dit arrest 
verder aangeduid als 'beroepen vonnis' . 

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

11. ONTVANKELIJKHEID HOGER BEROEPEN EN PROCESVERLOOP 

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

a. Van : schuld (beklaagde vraagt de vrijspraak voor de enige 
telastlegging) - bestraffing 

b. Openbaar ministerie : volgberoep en 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 26 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.). 
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7. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Gerechtelijk Wetboek. 

111. VERDERE BEOORDELING VAN DE STRAFVORDERING 

111. A. Feiten - misdrijfomschriiving - 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. 

10. De beklaagde wordt vervolgd hoofdens een inbreuk op artikel 240 van het Lokaal en 
Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011, dat bepaalt dat de voorzitter, de bijzitter en 
de plaatsvervangende bijzitter van een telbureau en de voorzitter, de bijzitter of de 
plaatsvervangende bijzitter van een stembureau die binnen de bepaalde tijd de 
reden van zijn verhindering niet opgeeft, of die zonder wettige reden nalaat het hem 
opgedragen ambt te vervullen of die zich zonder geldige reden, onttrekt aan de 
aanwijzing, vermeld in artikel 45 tot en met 50, of die door zijn schuld, zijn 
onvoorzichtigheid of zijn nalatigheid op om het even welke manier de hem 
toevertrouwde opdracht in gevaar brengt, wordt gestraft met een geldboete van 50 
tot 200 euro. 

111. B. Bevoegdheid 

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

111. C. Verjaring 

12. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden, gelet op de datum 
van de feiten (14 oktober 2018) en de regelmatige stuitingsdaad op 25 maart 2019 
(beroepen vonnis). 

111. D. Ten gronde 

111. D. 1. Relevante feiten en omstandigheden 

13. Het beroepen vonnis (blz. 3) 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. 
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14. Op basis van de gebezigde bewijsmiddelen, verzameld tijdens het vooronderzoek en 
het onderzoek ter terechtzitting, tekent het hof, in het licht van de hierna 
aangegeven beslissingen, bijkomend het volgende aan: 

a. De beklaagde ontving op 04/09/2018 een oproeping om te zetelen als 
voorzitter van een tel bureau ( ). 

b. Hij deelde op 05/09/2018 aan de vrederechter zijn argumenten mede op 
basis waarvan hij van oordeel was niet in aanmerking te komen voor de 
aanstelling als voorzitter van een telbureau. Hij oordeelde dat zijn aanstelling 
niet rechtsgeldig was en dat hij dus wel degelijk een geldige reden had om de 
taak als voorzitter van een telbureau te weigeren. Hij verwees naar artikel 44 
van het kiesdecreet en stelde dat hij niet behoorde tot één van de 
categorieën opgesomd in dit artikel. Hij verwees ook naar eerdere 
aanstellingen bij vorige verkiezingen. 

c. De vrederechter liet op 07 /09/2018 aan de beklaagde weten dat de door hem 
opgegeven reden(en) van verhindering niet als wettig konden aanvaard 
worden. Er werd hem uitdrukkelijk medegedeeld dat zijn aanwijzing als 
voorzitter van het telbureau nr. van toepassing bleef en dat hij zich op 14 
oktober 2018 om 13.30 uur diende aan te bieden op het aangegeven adres. 
Hij werd er tevens aan herinnerd dat de leden van een bureau die zich zonder 
wettige reden aan de verplichting van hun aanstelling onttrokken, strafbaar 
waren. 

d. De beklaagde liet op 11/09/2018 aan de vrederechter weten dat hij bij zijn 
standpunt bleef. Hij vroeg aan de vrederechter om zijn standpunt te herzien 
en deelde ook mede dat hij zich op 14 oktober 2018 om 13.30 uur niet zou 
aanbieden. 

e. Op 12 september 2018 liet de vrederechter aan de beklaagde weten dat deze 
laatste het kiesdecreet slechts fragmentair had gelezen. De vrederechter 
verwees naar artikel 46 van het kiesdecreet, hetwelk in fine uitdrukkelijk stelt 
dat, als dit nodig is, ook andere gemeenteraadskiezers kunnen worden 
aangewezen dan deze die voorkomen op de in artikel 44 voorgeschreven lijst. 
Het is de voorzitter van het kantonhoofdbureau die deze noodzaak soeverein 
vaststelt. De vrederechter gaf bijkomend aan: "Uw aanstelling als voorzitter is 

dus wel degelijk in overeenstemming met het kiesdecreet. Temeer daar u van 

opleiding jurist ben acht ik u uitermate geschikt om de taak waar te nemen. Bij 

nazicht heb ik ook vastgesteld dat u bij de voorbije twee verkiezingen (2012 en 2014) 

geen opdracht hebt opgenomen. Ik dring er ten stelligste op aan dat u zich van de uw 
opgelegde verplichtingen kwijt. Ik zal niet nalaten proces-verbaal op te stellen mocht 

u op de verkiezingsdag niet tijdig aanwezig zijn. Ik kan u nu reeds laten weten dat 

met het parket van de procureur des konings werd afgesproken dat elke onwettige 

afwezigheid zal worden gevolgd door gerechtelijke vervolging. Ik reken echter alsnog 

op uw gezond verstand en burgerzin." 
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f. Op 14 september 2018 liet de beklaagde aan de vrederechter weten dat hij de 
inhoud van het schrijven dd. 12 september 2018 betwistte. Volgens hem had 
artikel 44 voorrang op artikel 46 van het kiesdecreet. Hij gaf aan: "Het is enkel 

indien er in de categorieën zoals voorzien in artikel 44 geen geschikte mensen kunnen 

worden gevonden dat er ook naar andere kiezers kan worden gegrepen. De noodzaak 

dient aldus te bestaan. Dit lijkt mij binnen deze bevolkingsgroep weinig waarschijnlijk 
als men de optelsom maakt van alle mogelijke kandidaten die binnen het 

toepassingsgebied van artikel 44 vallen. Ik blijf er dus bij dat mijn aanstelling niet in 

overeenstemming is met het kiesdecreet en juridisch dus niet correct is. Dat ik een 

opleiding als jurist heb genoten, mag geen reden zijn om mij bij elke verkiezing aan te 

stellen. Elk jaar komen er bovendien nieuwe juristen of andere geschikte kandidaten 

bij zodat het niet nodig is om reeds gedurende meer dan een decennium steeds 
dezelfde persoon op te roepen. leder om beurt, lijkt mij in deze niet meer dan billijk. 

Dat ik de voorbije twee verkiezingen geen opdracht heb opgenomen, klopt niet. 
Zowel in 2012 als in 2014 heb ik de functie van secretaris vervuld. Ik kan dit 

desgevallend met de nodige stukken aantonen. Meer nog, sedert 2004 heb ik bij elke 

verkiezing een opdracht hetzij als voorzitter hetzij als secretaris vervuld. Er kan mij 

dus gedurende de afgelopen jaren helemaal geen gebrek aan burgerzin worden 

verweten. U zal het mij dan ook niet kwalijk willen nemen dat ik er thans op aandring 

om de fakkel door te geven aan de volgende generatie. Ik vind het bijzonder jammer 

dat u hiervoor geen begrip kan opbrengen en dat het niet mogelijk blijkt om tot een 

consensus te komen. Omwille van bovenstaande redenen acht ik mijn eerde 

ingenomen standpunt correct en rechtvaardig en zie ik mij genoodzaakt dit ook 

verder te verdedigen. Ik hield eraan u hiervan in kennis te stellen". 

g. Op 26 september 2018 liet de vrederechter aan de beklaagde weten: "Uw 

aanstelling is wel degelijk gerechtvaardigd en u hebt geen rechtsgeldige reden om u 

aan uw opdracht te onttrekken. Ik noteer dat u uw eerder ingenomen standpunt 
handhaaft en u zich niet zal aanbieden om als voorzitter van te/bureau te 

fungeren. Om eventuele moeilijkheden op de verkiezingsdag te vermijden stel ik een 

andere voorzitter aan. Ik maak uw ongerechtvaardigde weigering echter wel over 

aan het parket van de procureur des konings met het oog op vervolging." 

h. Op 14 oktober 2018 bleef de beklaagde inderdaad afwezig. 

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

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

16. Het hof oordeelt bijkomend als volgt: 
a. Artikel 46 van het kiesdecreet is duidelijk: "Als dat nodig is, kunnen ook andere 

gemeenteraadskiezers worden aangewezen". Het is de vrederechter die 
soeverein oordeelt of dit nodig is. 
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b. De beklaagde behoorde tot deze 'andere gemeenteraadskiezers' en werd in 
die hoedanigheid aangewezen door de vrederechter. 

c. Er zijn in deze zaak geen aanwijzingen voorhanden, noch werd enigszins 
aannemelijk gemaakt, dat de vrederechter aldus zijn bevoegdheid te buiten is 
gegaan of anderszins onwettig/onrechtmatig zou gehandeld hebben door de 
beklaagde op te roepen of aan te wijzen als voorzitter van een telbureau. 

d. De beklaagde heeft zich ten onrechte en op strafbare wijze aan deze 
aanwijzing onttrokken, zonder dat aannemelijke schulduitsluitingsgronden 
voorhanden zijn of aannemelijk werden gemaakt. Hij werd door de 
vrederechter voldoende ingelicht van zijn strafbare houding, doch hield vol en 
bracht alzo door zijn schuld de verkiezingsverrichtingen in het gevaar. 

17. Alle overige middelen en argumenten worden door het hof als irrelevant of niet ter 
zake dienend afgewezen. Zij wegen zeker niet op tegen de voormelde motieven en 
zijn niet van aard om tot een andere overtuiging te leiden. 

111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

18. Bij de straftoemeting houdt het hof rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (blz. 4-5), 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 blanco strafrechtelijk verleden van de beklaagde op het ogenblik van de 

feiten de gevolgen van de. feiten voor het slachtoffer; 
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 telastlegging 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. Er zijn 
geen redenen om enige verdere gunst (bv. opschorting van de uitspraak van 
veroordeling) aan de beklaagde toe te kennen. Niettegenstaande hij diverse malen 
uitdrukkelijk op de hoogte werd gesteld van de gevaren die een onttrekking aan zijn 
aanwijzing met zich zou kunnen brengen, persisteerde hij in zijn strafbare houding. 
Een effectieve geldboete, zoals door de eerste rechter opgelegd, zal hem definitief 
tot het besef moeten brengen dat hij zich in de toekomst ervan moet onthouden 
gedrag te ontwikkelen dat de verkiezingsverrichtingen in het gevaar brengt. 
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20. De navolgende beslissingen, vervat in het beroepen vonnis, worden bevestigd: 
a. Solidariteitsbijdrage (200 euro) (blz. 6 beroepen vonnis); 
b. Bijdrage fonds voor tweedelijnsbijstand (20 euro) (blz. 6 beroepen vonnis); 
c. Bijzondere forfaitaire bijdrage in de kosten (53,58 euro) (blz. 6 beroepen 

vonnis); 
d. Gerechtskosten eerste aanleg (blz. 6 beroepen vonnis). 

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. 

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: 

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

Veroordeelt hem tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van het openbaar 
ministerie alhier in het geheel begroot op 93,40 euro. 
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kosten: 

afschriften 18,00 

6,00 

opstelrecht 35,00 

dagvaardingen 25,91 

subtotaal 84,91 

+ 10% 8,49 

Totaal 93,40 

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: 

Raadsheer / Raadsheer Kamervoorzitter 

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

Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Advocaat-g�raal, 

met bijstand var , griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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