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A --�-'���,=w -----------------------

Not.nr. GE.64.L9.001491/16 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 41S5' 
geboren te 

zonder beroep, 

wonende te 

- be�laagde -

2. t/m 4 nr. ( ". ) 

verdacht van: 

A. 

op 

(RRN 

(voorheen ), 

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 bepalingen 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 artikel 13 § 1 van het Decreet van 23 december 2011 het 

duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, en artikel 6.1.3.1. eerste lid van 

het Besluit van 17 februari 2012 van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams 

reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaal kringlopen en afvalstoffen, 

als inzamelaar, zijnde elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op beroepsmatige basis 

afvalstoffen verzamelt, inclusief de voorlopige sortering en de voorlopige opslag van 

afvalstoffen, en om deze daarna te vervoeren naar een afvalverwerkingsinstallatie, of als 

afvalstoffenhandelaar, zijnde elke onderneming die als verantwoordelijke optreedt bij het 

aankopen en vervolgens verkopen van afval, met inbegrip van handelaars die de afvalstoffen 

niet fysiek in hun bezit hebben, of als afvalstoffenmakelaar, zijnde elke onderneming die ten 

behoeve van anderen de verwijdering of de nuttige toepassing van afvalstoffen organiseert, 

met inbegrip van makelaars die de afvalstoffen niet fysiek in hun bezit hebben, en waarvan 
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de afvalstoffen vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, niet beschikt 

te hebben over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of 

afvalstoffenmakelaar, 

namelijk schroot te hebben opgehaald en te hebben verkocht aan schroothandelaars zonder 

hiervoor over de vereiste registratie te beschikken 

1. de eerste ". 

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, 

te op 09.03.2016 (OK 1, st. 7) 

2. de eerste 

te en/of elders in het Vlaams Gewest, herhaaldelijk in de periode van 

27.04.2015 tot en met 11.08.2016 (OK 2, st. 3-4, OK 3, st. 23, OK 6, st. 17) 

3. ". 

4. ". 

5. ". 

6. de eerste ". 

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, 

a. te op 19.05.2016 (OK 3, st. 3, 52) 

b. te op 16.08.2016 (OK 4, st. 3) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3. §1 eerste lid van het Decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid ( DABM). 
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B. 
de eerste 

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, 

1. een stookolietank met inhoud te hebben gestort 

te >p 01.04.2016 (OK 6) 

2. o.m. 2 kartonnen dozen, 2 vuilniszakken, 3 lege bidons, een betonnen parasolvoet, 

een waterton en 2 plastieken opbergboxen te hebben gestort 

te op 27 .09.2016 (OK 7) 

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3.§1, lid 1 DABM. 

Vermogensvoordeel : art. 42 en 43 bis s.w.b. 

Wat betreft tenlastelegging A: tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 

43bis van het Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 

een bedrag van: 

De eerste: 11.215,08 euro 

( ... ) 

zijnde 

hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, 

hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 

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: 

de eerste ( ".) 
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OK 1, st. 21: De opbrengst van de verkoop van de wederrechtelijk opgehaalde afvalstoffen 

aan : 141,60 euro 

de eerste 

OK 2, st. 3, 4: De opbrengst van de verkoop van de wederrechtelijk opgehaalde afvalstoffen 

zoals weergegeven in de lijst van 

-afnemer wat betreft de periode van 01.12.2015 tot en 

met 04.05.2016: 2.489,80 euro (OK 2, st. 8-27); wat betreft de periode van 18.05.2016 tot en 

met 11.08.2016: 2.111, 30 euro (OK 3, st. 27-43) 

-afnemer wat betreft de periode van 27.04.2015 tot en met 

05.04.2016: 3.733,18 euro (OK 2, st. 5) 

-afnemer wat betreft de periode van 05.01.2016 tot en met 13.05.2016: 

2.810 euro (OK 2, st. 29-33) 

( ".) 

1. 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G30d, besliste bij 

vonnis van 5 juni 2018 op tegenspraak ten aanzien van (onder meer) de beklaagde 

als volgt: 

"STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en bewezen 

verklaarde telastleggingen A.1, A.2, A.6.a, A.6.b, 8.1 en 8.2 samen tot een gevangenisstraf 

van 5 maanden en tot een geldboete van 1.250 euro, vermeerderd met 50 opdeciemen tot 

7.500 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

Verklaart verbeurd het bedrag van 11.215,08 euro. 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het 

Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 

Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedelijnsbijstand van 20 euro. 

Veroordeelt hem tot betaling van een vaste vergoeding voor beheerskosten van 51,20 euro. 
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(" .) 

KOSTEN 

Veroordeelt en 

hoofdelijk tot de gerechtskosten voor het openbaar ministerie, bearoot op 63,02 euro, 

vermeerderd met de betekeningskosten van het vonnis voor 

BURGERRECHTELIJK 

Veroordeelt tot betaling aan de burgerlijke partij van een 

schadevergoeding van 2.431,63 euro te vermeerderen met de vergoedende intrest vanaf 1 

april 2016 tot de dag van volledige betaling en de gerechtelijke intresten op het geheel, 

alsook een rechtsplegingvergoeding van 480 euro. 

Houdt ambtshalve de overige burgerrechtelijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis van 5 juni 2018 werd hoger beroep ingesteld op: 

25 juni 2018 door de beklaagde tegen de beschikkingen op 

strafgebied; 

25 juni 2018 door het openbaar ministerie tegen de beklaagde 

Er werd een verzoekschrift in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering 

ingediend op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, 

op: 

25 juni 2018 door de raadsman van de beklaagde 

25 juni 2018 door het openbaar ministerie. 

1.3 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 13 september 2019 in het Nederlands: 

het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van 

generaal. 

advocaat-

De beklaagde hoewel regelmatig gedagvaard om te verschijnen voor het 

hof, was niet aanwezig en werd niet vertegenwoordigd door een advocaat. 

Dienvolgens geschiedde de rechtspleging voor het hof bij verstek. 

2. 

2.1 Tegen het vonnis van 5 juni 2018 van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, 

afdeling Gent, werd door de (oorspronkelijk eerste) beklaagde hoger beroep 
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aangetekend blijkens een op 25 juni 2018 ter griffie van de voormelde rechtbank afgelegde 

verklaring, waarbij tegen dit vonnis hoger beroep op strafgebied werd ingesteld. Tevens 

werd door de beklaagde op diezelfde datum (25 juni 2018) en op diezelfde 

griffie een verzoekschrift met grieven ("grievenformulier hoger beroep") neergelegd waarin 

nauwkeurig werd bepaald welke grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 

Ook door het openbaar ministerie werd hoger beroep aangetekend tegen het voormelde 

vonnis, namelijk blijkens een eveneens op 25 juni 2018 ter griffie van de voormelde 

rechtbank afgelegde verklaring, waarbij ook door het openbaar ministerie op diezelfde 

datum (25 juni 2018) en op diezelfde griffie een verzoekschrift met grieven 

("grievenformulier hoger beroep") werd neergelegd waarin nauwkeurig werd bepaald welke 

grieven tegen het voormelde vonnis worden ingebracht. 

De hoger beroepen van de beklaagde en van het openbaar ministerie 

werden aldus tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en zijn ontvankelijk (artt. 203-204 

Sv. 

Ingevolge de voormelde hoger beroepen is de beslissing van de eerste rechter niet 

bestreden: 

in zoverre daarin werd geoordeeld over de strafvordering tegen de oorspronkelijk 

tweede beklaagde de oorspronkelijk derde beklaagde 

en de oorspronkelijk vierde beklaagde 

in zoverre daarin werd geoordeeld op burgerrechtelijk gebied, met name over de 

vordering van de burgerlijke partij de gemeente tegen de beklaagde 

2.2 Blijkens het op 25 juni 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier, opgesteld volgens 

het bij koninklijk besluit van 18 februari 2016 vastgestelde model (zoals van toepassing sinds 

dit model werd vervangen bij koninklijk besluit van 23 november 2017), acht de beklaagde 

zich louter gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre hem daarin een 

straf werd opgelegd, meer in het bijzonder in zoverre hem daarin geen werkstraf werd 

opgelegd (aldus de aangekruiste en in de voormelde zin summier nader toegelichte 

rubrieken "straf en/of maatregel" en "andere" van het grievenformulier van de beklaagde 

Volgens het op 25 juni 2018 ter griffie neergelegde grievenformulier acht het openbaar 

ministerie zich eveneens louter gegriefd door het bestreden vonnis in zoverre daarin werd 

geoordeeld over de strafmaat, waarbij werd gespecificeerd dat een volgberoep werd 

ingesteld (zie eveneens de aangekruiste en beknopt gespecificeerde rubrieken "straf en/of 

maatregel" en "andere" van het grievenformulier van het openbaar ministerie). 

Het hof beslist in het voorliggende arrest binnen de perken van de grieven zoals bedoeld in 

artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering. 
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In dit verband stelt het hof vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin 

van het voormelde artikel 210 op te werpen. 

Aangezien er in de voormelde grievenschriften geen grieven worden aangevoerd tegen de 

beslissing van de eerste rechter met betrekking tot de schuld en er volgens het hof zoals 

reeds gesteld ook geen redenen voorhanden zijn om ambtshalve enige grief op te werpen, 

staat het ingevolge het op dit punt niet bestreden vonnis vast dat de beklaagde 

schuldig is aan de telastleggingen A.1, A.2, A.6-a, A.6-b, B.1 en B.2. 

3. 

In het beroepen vonnis werden de telastleggingen in hoofde van de (oorspronkelijk eerste) 

beklaagde bewezen verklaard op grond van de volgende overwegingen, 

waarbij het hof voor de duidelijkheid hierna ook de overwegingen weergeeft die betrekking 

hebben op de oorspronkelijk tweede beklaagde de oorspronkelijk derde 

beklaagde en de oorspronkelijk vierde beklaagde . die 

weliswaar niet in de procedure voor het hof zijn betrokken: 

"Feiten 

3. Op 9 maart 2016 werd de politie van 

een erf. 

verwittigd dat er schroot werd gestolen op 

en lijn met een lichte vrachtwagen het erf opgereden en 

hebben de vrachtwagen volgeladen met oud metaal. De feiten werden door een camera 

gefilmd (OK1). 

De klager sprak van een nadeel van 1.500 euro. 

Uit verder onderzoek bleek dat de beklaagden schroot aanleverden bij schroothandelaren en 

dat zij daarvoor betaald werden. 

werd verhoord op 19 september 2016 en gaf toe dat zij schroot 

ophaalde zonder erkenning en dat zij handelde uit financiële overwegingen. 

4. Op 19 mei 2016 werden en zijn grootmoeder 

tegengehouden op de weg. De lichte vrachtwagen was geladen met schroot. Er kon geen 

identificatieformulier van het afval worden overgelegd. De lading en het voertuig werden in 

beslag genomen. 

verklaarde dat de oude metalen afkomstig waren van hem en dat hij naar 

het containerpark reed. Geconfronteerd met het feit dat uit onderzoek bleek dat hij vaak 

schroot leverde, verklaarde hij dat hij met auto's crost en de wrakken naar de 

schroothandelaars brengt. 

ontkende dat zij schroot ophaalden. 

Uit onderzoek blijkt dat tussen 4 mei 2016 en 11 augustus 2016 niet minder dan 18 maal 

schroot werd geleverd bij de 
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5. Op 16 augustus 2016 werden oude metalen gestolen uit een leegstaande boerderij te 
. Getuigen herkenden en als de daders. 

6. Op 1 april 2016 werden de politie en brandweer van opgeroepen omdat een 

stookolietank was achtergelaten op de openbare weg. De tank was deels platgedrukt en er 

was stookolie gelekt. 

Uit het volgend onderzoek blijkt dat de tank had aangeboden bij de 

waar hij was geweigerd omdat de tank niet gereinigd was. 

gaf op 6 april toe dat hij de tank langs de weg op een afgelegen plaats had 

gestort. 

7. Op 27 september 2016 wordt te een sluikstort aangetroffen in een gracht. 

Tussen het afval zaten documenten op naam van Deze verklaarde dat het 

afval van hem afkomstig was maar dat het zijn zoon, was die het had 

meegenomen en zou wegbrengen. 

kwam niet opdagen voor het verhoor. 

8. Op 1 juni 2017 stelt de politie vast dat oude metalen ophaalde met een 

lichte vrachtwagen. De nummerplaat stond op naam van maar was 

geschrapt. 

Uit verder onderzoek bleek dat hij veelvuldig schroot aanleverde bij schroothandelaren en dat 

hij daarvoor betaald werd. 

weigerde een verklaring af te leggen. 

9. Op 7 juni 2017 werd opnieuw gecontroleerd toen hij met een lichte 

vrachtwagen met schroot reed. Opnieuw vertelde hij dat hij op weg was naar het 

containerpark. Hij weigerde een verklaring af te leggen. 

Uit verder onderzoek bleek dat hij nog steeds veelvuldig schroot aanleverde bij 

schroothandelaren en dat hij daarvoor betaald werd. 

10. Op 22 mei 2017 controleerde de wegpolitie toen hij met een vracht 

schroot op weg was. 

Hij verklaarde dat dit zijn eigen goederen waren. 

Uit verder onderzoek bleek dat hij veelvuldig schroot aanleverde bij schroothandelaren en dat 

hij daarvoor betaald werd. 

Beoordeling 

11. Volgens art. 1.2.1.§2,44° VLAREMA is een inzamelaar de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon die overgaat tot de inzameling van afvalstoffen. 

Artikel 6.1.3.1. VLAREMA bepaalt dat de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die 

afvalstoffen inzamelt of handelt of makelt in afvalstoffen die vanuit of binnen het Vlaamse 

Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, 
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4. 

afvalstoffenhandelaar of -makelaar. Als de inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar 

zelf afvalstoffen vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie als vervoerder van 

afvalstoffen. 

De OVAM stelt een register van geregistreerde inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -

makelaars [ ... ] en een register van geschorste . registraties van inzamelaars, 

afvalstoffenhandelaars of -makelaars ter beschikking via haar website. 

De beklaagden zijn inzamelaars van oud metaal en batterijen en beschikten niet over een 

registratie door OVAM. 

De tenlasteleggingen A.1 tot en met A.6 zijn bewezen. 

12. Ook het sluikstorten door de eerste beklaagde (telastleggingen 8.1 en 8.2) is bewezen." 

(randnrs. 3 tot en met 12 op Be blad tot en met het 10e blad van het bestreden 

vonnis). 

4.1 De misdrijven die het voorwerp vormen van de door de eerste rechter 

bewezenverklaarde telastleggingen A.1, A.2, A.6-a, A.6-b, B.1 en B.2 zijn in hoofde van de 

beklaagde de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van eenzelfde 

misdadig opzet, zodat er slechts één straf moet worden uitgesproken, nl. de zwaarste (art. 

65, eerste lid, Sw.). 

De beklaagde maakte zich meermaals schuldig aan een flagrante miskenning 

van de milieuvoorschriften door zonder registratie schrootafval te verhandelen en door zich 

schuldig te maken aan sluikstorten. 

In de periode na de feiten blijkt de beklaagde meermaals strafrechtelijk te 

zijn veroordeeld, vooral wegens verkeersgerelateerde misdrijven door de politierechtbank 

maar ook door de correctionele rechtbank wegens diefstal. Op het ogenblik van de 

bewezenverklaarde feiten beschikte de beklaagde evenwel nog over een 

blanco strafblad. 

In het licht van deze overwegingen is het hof van oordeel dat de door de eerste rechter 

opgelegde straf, namelijk een hoofdgevangenisstraf van vijf maanden en een geldboete van 

1.250,- EUR, te verhogen met 50 opdeciemen en aldus gebracht op 7.500,- EUR of een 

vervangende gevangenisstraf van drie maanden, een aangepaste straf is voor de beklaagde 

Bovendien is het hof van oordeel dat zowel de voormelde gevangenisstraf 

als de voormelde geldboete beide absoluut noodzakelijk zijn om de beklaagde 

de ernst van de door hem gepleegde misdrijven te doen beseffen en om hem te 

weerhouden van recidive. 

Om diezelfde redenen is het hof van oordeel dat, in weerwil van wat door de beklaagde 

in zijn grievenschrift wordt gesteld, een werkstraf geen gepaste straf zou 
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-'"�--�_,, _____________________ _ 

inhouden voor de beklaagde , die slechts door de voormelde effectieve 

gevangenisstraf en geldboete het besef kan worden bijgebracht dat hij zich strikt dient te 

houden aan de naleving van de milieuvoorschriften. Het hof merkt hierbij nog op dat, daar 

de bewezenverklaarde misdrijven werden gepleegd na 31 december 2011 maar vóór 1 

januari 2017, de geldboete door de eerste rechter terecht met 50 opdeciemen werd 

verhoogd. 

Het hof bevestigt dienvolgens het beroepen vonnis in zoverre daarin werd geoordeeld over 

de straftoemeting. 

Ook de door de eerste rechter opgelegde vervangende gevangenisstraf moet worden 

bevestigd, daar een vervangende gevangenisstraf van drie maanden naar het oordeel van 

het hof noodzakelijk is om in een voldoende effectieve vervangende straf te voorzien mocht 

de geldboete niet worden betaald door de beklaagde 

De beklaagde verwierf voorts een aanzienlijk bedrag aan 

vermogensvoordelen door de in zijnen hoofde bewezenverklaarde feiten. Die 

vermogensvoordelen werden in de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie in 

eerste aanleg oordeelkundig begroot 11.215,08 EUR (namelijk 141,60 EUR : 2 = 70,80 EUR + 

2.489,80 EUR+ 2.111,30 EUR+ 3.733,18 EUR+ 2.810,- EUR). Terecht beval de eerste rechter 

de verbeurdverklaring van deze vermogensvoordelen. Deze bijkomende straf is naar het 

oordeel van het hof immers onontbeerlijk om de beklaagde te doen 

beseffen dat illegaal geldgewin niet lonend is, en om hem ertoe aan te zetten zijn inkomen 

voortaan op een legale wijze te verwerven. 

Dienvolgens wordt het bestreden vonnis ook op dit punt bevestigd door het hof. 

4.2 Op de rechtszitting van 13 september 2019 vorderde het openbaar ministerie voorts de 

verbeurdverklaring van het voertuig (lichte vracht) met nummerplaat 

welk voertuig werd gebruikt voor het plegen van de feiten, voorwerp van de telastleggingen 

A.2 en A.6-a, en tijdens het opsporingsonderzoek in beslag werd genomen (zie stuk 5 van 

onderkaft 3 van het strafdossier). Hoewel het openbaar ministerie niet uitdrukkelijk een 

grief aanvoerde omtrent de (niet-bevolen) verbeurdverklaring, maakt dit laatste deel uit van 

de beslissing over de straftoemeting, waaromtrent het openbaar ministerie wél een grief 

heeft aangevoerd. 

Het hof stelt evenwel vast dat het voertuig 

niet de eigendom is van de beklaagde 

de oorspronkelijk vierde beklaagde 

(lichte vracht) met nummerplaat 

saisine heeft. Hieromtrent stelden de verbalisanten 

maar wel van zijn grootmoeder, 

ten aanzien van wie het hof geen 

uitdrukkelijk vast dat dit voertuig de 

eigendom is van op wiens naam het voertuig ook is ingeschreven 

(blad 3 van het aanvankelijk proces-verbaal van 19 mei 2016, stuk 3 

van onderkaft 3 van het strafdossier). Overigens blijkt de originele nummerplaat 
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tijdens het opsporingsonderzoek ook aan 

27 van onderkaft 4 van het strafdossier). 

te zijn teruggegeven (stuk 

Het hof gaat dan ook niet in op de vordering tot verbeurdverklaring van dit voertuig. 

5. 

De eerste rechter besliste voorts oordeelkundig over de kosten, gevallen aan de zijde van 

het openbaar ministerie. De beklaagde is tevens gehouden tot de kosten, 

gevallen in hoger beroep aan de zijde van het openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

Voorts werd de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele 

hoofdstraf, door de eerste rechter terecht verplicht tot het betalen van de bijdrage van 25,

EUR 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, werd voorts terecht vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200,- EUR, en dit 

ongeacht de datum van de bewezenverklaarde feiten. 

Voorts veroordeelde de eerste rechter de beklaagde terecht tot de bijdrage 

aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, die thans 20,- EUR bedraagt 

(art. 4, §3 en art. 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds 

voor de juridische tweedelijnsbijstand), alsook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van 

het verloop der strafprocedure, met dien verstande dat die laatste vergoeding thans, na 

indexatie, 54,76 EUR bedraagt (zie art. 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 

houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), 

zoals gewijzigd door art. 1 van het koninklijk besluit van 13 november 2012, BS 29 november 

2012; omzendbrief 131/6 van 24 juni 2019, BS 15 juli 2019). 

Dienvolgens wordt de bestreden beslissing ook op al die punten bevestigd door het hof. 

OP DEZE GRONDEN, 

het hof, recht doende bij verstek, 

Gelet op de artikelen, aangehaald in het bestreden vonnis en in de hoger aangehaalde 

telastleggingen, evenals op: 
- artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 
- de artikelen 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43bis en 65 van het Strafwetboek, 
- artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 

strafrechtelijke geldboeten, 
- de artikelen 162, 186, 190, 194 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 
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Verklaart de hoger beroepen tegen het vonnis van 5 juni 2018 van de rechtbank van eerste 

aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, ontvankelijk; 

Stelt vast dat het beroepen vonnis niet is bestreden in zoverre daarin werd geoordeeld over 

de strafvordering tegen de oorspronkelijk tweede beklaagde de 

oorsoronkeliik derde beklaagde en de oorspronkelijk vierde beklaagde 

en in zoverre daarin werd geoordeeld op burgerrechtelijk gebied; 

Stelt voorts vast de beklaagde ingevolge het door de grievenformulieren in 

hoger beroep op deze punten niet bestreden vonnis van 5 juni 2018 definitief schuldig werd 

bevonden aan de misdrijven, voorwerp van de telastleggingen A.1, A.2, A.6-a, A.6-b, B.1 en 

B.2. 

En opnieuw ten gronde beslissend binnen de grenzen van de hoger beroepen en de 

aangevoerde grieven : 

Bevestigt het vonnis in de mate dat het bestreden is in al zijn beschikkingen, met dien 

verstande en met die wijziging dat de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop der 

strafprocedure waartoe de beklaagde wordt veroordeeld, 54,76 EUR 

bedraagt; 

Veroordeelt de beklaagde tot de kosten gevallen in hoger beroep aan de 

zijde van het openbaar ministerie, begroot op 133,67 EUR. 

Als inlichtingen over de uitvoering van de effectieve vrijheidsstraf en de mogelijke modaliteiten ervan wijst het 

hof de veroordeelde op de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot 

een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de 

strafuitvoeringsmodaliteiten, de Wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van de strafuitvoeringsrechtbanken, 

beide gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 15 juni 2006, en de in uitvoering van deze wetten 

uitgevaardigde besluiten. 
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Kosten beroep: 

Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 

Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

€ 54,00 

€ 6,00 

€ 35,00 

€ 26,52 

€ 121,52 

€ 12,15 

€ 133,67 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correctionele kamer, 

samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, en de 

raadsheren en en in openbare rechtszitting van 11 

oktober 2019 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter in aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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