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2022/AGG/57- 2O22/VJ12/46 

Not.nr. BG/B/69/99/000220/2020 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

t egen 

1. nr. ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

TENLASTELEGGING(EN) 

Als werkgever en als rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk op grond van artikel S 
Strafwetboek. 

ÎE en/of elders in het Rij k op 19 december 2020 

A geen of geen correcte Dlmona-aangifte bij indiensttredling 
(als werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber) de gegevens vereist krachtens het hierna 

vermelde koninklijk besluit van 5 november 2002, niet e lektronisch meegedeeld hebben aan 
de instelling belast met de inning van de socialezekerheidsbijdragen in de voorgeschreven 

·'1/0rm en op de voorgeschreven wijze, uiterlijk op het tijdstip waarop de werknemer zijn 

~;re§l:aties aanvat 

~Qtal personen tewerkgesteld met schend ing van deze bepaling: twee, namelijk: 

; . 
{i. . 

- inbreuk op de artikelen 4 tot 8 van het koninklijk beslui1t van 5 november 2002 tot invoering 
van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet 
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de 
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels; 

- strafbaar gesteld door artikel 181, §1, eerste lid, 1 °, van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd 
bij artikel 2 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 

- strafbaar met een sanctie van niveau 4, waarbij de geldboete wordt vermenigvuldigd met het 
aantal betrokken werknemers 
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Bart. 1.2-6 - geen risicoanalyse 
(als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber) geen risicoanalyse uitgevoerd hebben op het 
niveau van de organisatie in haar geheel, op het niveau van elke groep van werkposten of 
f uncties of op het niveau van het individu, of deze risicoanalyse onvolledig hebben 
uitgevoerd 

meer bepaald kon geen risicoanalyse worden voorgelegd enerzijds op het niveau van de 
organisatie in haar geheel en anderzijds met betrekking tot de aardappelrooier type 
R3060, en het reinigen ervan, en de warmwater hogedrukreinigers IPC type PW-H80 en PW
H80 Sync, en het gebruik ervan. 

- inbreuk op artikel 1.2-6 van de codex over het welzijn op het werk; 
- strafbaar gesteld door artikel 127 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 van de 

wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 
strafbaar met een sanctie van niveau 3, of met een sanct ie van niveau 4 wanneer de inbreuk 
gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer 

C art. 1.2-7 - geen of onvoldoende preventiemaatregelen op basis van de risicoanalyse 
(als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber) geen of onvoldoende preventiemaatregelen 
genomen hebben op basis van de in artikel 1.2-6 van de codex over het welzijn op het werk 
bedoelde risicoanalyse 

1 

meer bepaald met betrekking tot de aardappelrooier type R3060, en het reinigen 
ervan, en de warmwater hogedrukreinigers IPC type PW-H80 en PW-H80 Sync, en het 
gebruik ervan. 

- inbreuk op artikel 1.2-7 van de codex over het welzijn op het werk; 

- strafbaar gesteld door artikel 127 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 van de 
wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 

- strafbaar met een sanctie van niveau 3, of met een sanctie van niveau 4 wanneer de inbreuk 
gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer 

Dart. IV.5-1 - geen materlêle en organisatorische maatregelen met het oog op geschikte 
arbeidsmiddelen voor het uit te voeren werk 
(als werkgever, lasthebber of aangestelde) nagelaten hebben om, overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 1.2-6 en 1.2-7 van de codex over het welzij n op het werk, de 
nodige materiële en organisatorische maatregelen te treffen opdat de arbeidsmiddelen voor 
tijdelijke werkzaamheden op hoogte die ter beschikking van de werknemers worden gesteld 
geschikt zijn voor het uit te voeren werk zodat het welzijn van de werknemers bij het gebruik 
van deze middelen wordt verzekerd 
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meer bepaald door wat het reinigen van de aardappelrooier :ype R3060 bet reft niet 

t e voorzien in materiële maatregelen inzake het aanbrengen van beveiligingsmiddelen om 
vallen te voorkomen, waarbij voorrang wordt gegeven aan collectieve 

beschermingsmaatregelen boven persoonlijke bescherm ingsmaatregelen. 

- inbreuk op artikel IV.5-1 van de codex over het welzijn op het werk; 
- strafbaar gesteld door artikel 127 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd b ij arti kel 2 van de 

wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 
- strafbaar met een sanct ie van niveau 3, of met een sanctie van niveau 4 wanneer de inbreuk 

gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer 

E art. IX.1-9, vierde lid en punt 1. van bijlage IX.1-2 - werk-en loopvlakken niet afdoende 
afgeschermd 
(als werkgever, zijn aangest elde of lasthebber ) niet ervoor gezorgd hebben dat, wanneer de 

werknemers bloot gesteld zijn aan een val van meer dan 2 m eter, de werk- e n loopvlakken 

u itgerust zijn hetzij met leuningen met t ussenleuning en een kantl ijst d ie aan de v loer 

aansluit, hetzij met volle of uit t raliewer k bestaande panelen, hetzij m et elke andere 

inrichting die een gelijkwaardige veil igheid b iedt 

meer bepaald door geen collectieve beschermingsmiddelen te voorzien voor het reinigen 

van de aardappel rooier type R3060 vanop de laadbak, waarbij de hoogte 2,59 meter 

bedraagt. 

- inbreuk op artikel IX.1-9, vierde lid van de codex over het welzijn op het werk en punt 1. van 
bij lage IX.1-2 van de codex over het welzijn op het werk; 

- strafbaar gesteld door artikel 127 van het Sociaa l Strafwetboek, ingevoerd bij art ikel 2 van de 
wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 

- strafbaar met een sanctie van niveau 3, of met een sanctie van niveau 4 wanneer de inbreuk 
gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer 

F art. 5, §1, tweede lid, j) - geen of onvoldoende voorlichting van de werknemers 
(als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber)een werknem er niet of onvoldoende 

voorgelicht hebben over de aard van zijn werkzaamheden, de daaraan verbonden 

overblijvende risico's en de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te voorkomen of 

te beperken en dit b ij zijn Indiensttreding o f wanneer het in verband met de bescherm ing 

van het welzijn noodzakelijk is 

meer bepaald werd geen toelichting en opleid ing gegeven over het op vei lige wijze reinigen 

van de aardappelrooier :ype R3060. 

- inbreuk op artikel 5, §1, tweede lid, j), van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzij n 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 
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- strafbaar gesteld door artikel 127 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 van de 
wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 

- strafbaar met een sanctie van niveau 3, of met een sanctie van niveau 4 wanneer de inbreuk 
gezondheidsschade of een arbeidsongeva l tot gevolg heeft gehad voor een werknemer 

G art. S, §1, tweede lid, k) - geen passende instructies geven aan de werknemers 

(als werkgever, zijn aangestelde of lasthebber} geen passende instructies verschaffen aan de 

werknemers en geen begeleidingsmaatregelen vaststellen voor een redelijke garantie op de 

naleving van deze instructies 

meer bepaald werden aan de werknemers nooit schriftel ij ke instructies verschaft met 

betrekking tot het reinigen van de aardappelrooier type R3060 en het gebruik van de 

warmwater hogedrukreinigers IPC type PW-H80 en PW-H8O Sync. 

- Inbreuk op artikel 5, §1, tweede lid, k) van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 

- strafbaar gesteld door artikel 127 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 van de 
wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 

- strafbaar met een sanctie van niveau 3, of met een sanct ie van niveau 4 wanneer de inbreuk 
gezondheidsschade of een arbeidsongeva l tot gevolg heeft gehad voor een werknemer 

Hart. IV.2-8 - geen indienststellingsverslag 
(als werkgever, aangestelde of lasthebber) niet, vóór elke indienststelling van een installatie, 

machine of gemechaniseerd werktuig, in het bezit zijn van een verslag dat de naleving 

vaststelt van de vigerende wetten en reglementen inzake veiligheid en hygiëne en van de 

voorwaarden inzake veiligheid en hygiëne, niet noodzakelijk bij de vigerende wetten en 
reglementen inzake veiligheid en hygiëne opgelegd, maar onontbeerlijk om het objectief te 

bereiken vooropgesteld door het dynamisch risicobeheersingssysteem bedoeld in artikel 1.2-
2 van de codex over het welzijn op het werk 

meer bepaald kon geen indienst stellingsverslag worden voorgelegd van de aardappelrooier 

type R3060, waaraan het arbeidsongeval heeft p laatsgevonden. 

- inbreuk op artikel IV.2-8 van de codex over het welzijn op het werk; 
- strafbaar gesteld door artikel 127 van het Sociaal Strafwetboek, Ingevoerd bij artikel 2 van de 

wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 
- strafbaar met een sanctie van niveau 3, of met een sanct ie van niveau 4 wanneer de inbreuk 

gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer 
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1 art. 94nonles - geen onmiddellijke aangifte van een ernstig arbeidsongeval dat aanleiding 
heeft gegeven tot de dood of tot een blijvend letsel 
(als werkgever, lasthebber of aangestelde) nagelaten hebben om een ernstig arbeidsongeval 
dat aanleiding heeft gegeven tot de dood of tot een blijvend letsel, onmiddellijk aan de met 
het toezicht op het welzijn op het werk belaste ambtenaren aan te geven 
meer bepaald door geen onmiddellijke aangifte t e doen van het op 19 
december 2021 overkomen ernstige arbe idsongeval, waarvan het gebeuren in di rect 
verband staat met een gebeurtenis die afwijkt van de normale uitvoering van het werk en 
die voorkomt op de lijst opgenomen als bijlage 1.6 -1 van de Codex over het welzijn op het 
werk, namelijk het vallen van personen op hoogte (code 51), of met het voorwerp dat bij het 
ongeval betrokken is en dat voorkomt op de lijst opgenomen als bij lage 1.6-2, namel ijk 
voertuigen voor transport over land (codes 12.00 t ot 12.99) en dat aanleiding heeft gegeven 
tot hetzij een blijvend letsel, hetzij een t ijdelijk letsel dat voorkomt op de lijst opgenomen als 
bijlage 1. 6-3 van de Codex over het welzijn op het werk, namelijk botbreuken (codes 020 tot 
029) en schuddingen en inwendige letsels die in afwezigheid van behandeling 
levensbedreigend kunnen zijn (code 053), 

- inbreuk op artikel 94nonies van de wet van 4 augustus 1996 bet reffende het welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk en op artikel 1.6-3 van de codex over het welzijn op 
het werk; 

- strafbaar gesteld door artikel 127 van het Sociaal Strafwetboek, ingevoerd bij artikel 2 van de 
wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek; 

- strafbaar met een sanctie van niveau 3, of met een sanctie van niveau 4 wanneer de inbreuk 
gezondheidsschade of een arbeidsongeval tot gevolg heeft gehad voor een werknemer 

En, bij samenhang (art. 155 Ger.W.) 

J onopzettelijke slagen 

door gebrek aan voorzichtigheid of voorzorg, maar zonder het oogmerk om de persoon van 
een ander aan t e randen, onopzettel ijk slagen of verwondingen te hebben.toegebracht aan 

slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval. 

Het gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg blijkt in concreto uit de fouten, vervat in de 
hoger vermelde ten last eleggingen B tot en met H. 

- strafbaar gesteld door de artikelen 418 en 420, lid 1 Strafwetboek; 
- strafbaar met een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden en/ of een geldboete van 50 tot 

500€ 

* * * * * 
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Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdel ing Brugge, kamer 
8 .17, zetelende in correctionele zaken dd. 18 mei 2022, oo tegenspraak i?ewez.en, werd als 
volgt beslist: 

Verklaart de tenlasteleggingen A, 8, C, D, E, F, G, Hen J vermengd bewezen. 

Wijst het verzoek tot het gelasten van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling 
af als ongegrond. 

Veroordeelt 
lid 1 Sw., tot: 

bij toepassing van art. 65 

een geldboete van 2 maal 600,00 EUR, te vermenigvuldigen met 6 (maanden 
gevangenisstraf, art. 41 bis Strafwetboek) te vermeerderen met 70 opdeciemen en gebracht 
op 57.600,00 euro. 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende drie jaren 
vanaf heden wat betreft deze geldboete, doch slechts voor een gedeelte van 47.600,00 EUR. 

Veroordeelt Naamloze vennootschap :ot betaling van: 
- een bijdrage van 22,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische 

tweed el ij nsbijsta nd; 
een vaste vergoed ing voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
52,42 EUR in uitvoering van de omzendbrief 131/9 van 08 januari 2022 tot wijziging 
van het koninklij k besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken (B.S., 11.01.2022); 
tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 EUR ter financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettel ijke gewelddaden; 
tot de kosten van de strafvordering en begroot deze in hoofde van beklaagde op 32,55 
EUR. 

Op burgerlllk gebied 

Verklaart de vordering van de burgerl ijke partij 

Verklaart de vorderingen van de burgerlij ke partijen 
en namens de huwgemeenschap 

ontvankelij k en in de hierna bepaalde mate gegrond: 

Veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij 
van 3.000,00 euro provisioneel; 

onontvankelijk. 

een bedrag te betalen 
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Veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij 
een bedrag te betalen van 1,00 euro provisioneel; 

Veroordeelt beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partij ,an de som 
van 1.000,00 euro meer de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 19 
december 2020 tot de datum van huidig vonnis, en meer de moratoire intresten aan de 
wettelijke intrestvoet vanaf de datum van huidig vonnis tot aan de datum van de algehele 
betaling, op de hoofdsom en de vergoedende intresten samen; 

Veroordeelt beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partij ,an de som 
van 1.000,00 euro meer de vergoedende intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 19 
december 2020 tot de datum van huidig vonnis, en meer de moratoire intresten aan de 
wettelijke intrestvoet vanaf de datum van huidig vonnis tot aan de datum van de algehele 
betaling, op de hoofdsom en de vergoedende intresten samen; 

Houdt de overige beslissingen omtrent de int resten en de rechtsplegingsvergoedingen aan; 

Wijst het meer of anders gevorderde af als ongegrond. 

Overeenkomstig art. 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 
worden voor zoveel als nodig de overige burgerlijke belangen aangehouden. 

***** 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld op 13 juni 2022 door het openbaar 
ministerie tegen en dit tegen de beschikkingen op strafgebied, 
zoals aangegeven in het grievenformulier. 

***** 

Gehoord in openbare terechtzitting in het Nederlands: 
de beklaagde in haar middelen van verdediging, 
vertegenwoordii?d door haar raadsman mr. advocaat te ~n door haar 
2aakvoerder 
mevrouw advocaat -generaal bij het arbeidshof, in haar vordering. 

* * * * * 

1. Terminologie 

01. De zaak werd oorspronkelijk ingeleid bij de rechtbank van eerste aanleg West
Vlaanderen, afdeling Brugge, sectie correctionele zaken, door rechtstreekse 
dagvaarding, hierna aangeduid als 'in leidende akte'. 
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02. Het vonnis op 18.05.2022 uitgesproken door deze rechtbank wordt in dit arrest 
verder aangeduid als 'beroepen vonnis' . 

ll . Ontvankelijkheid hoger beroep- saisine van het hof - procesverloop 

03. Het hoger beroep is tijdig en regelmatig. 

04. Gelet op de inhoud van de verklaring van het hoger beroep en, vervolgens, binnen de 
grenzen daarvan, op basis van de overeenkomstig artikel 204 Sv. geformuleerde 
grieven, kunnen de draagwijdte van het hoger beroep en de saisine van dit hof als 
volgt bepaald: 

a. Hoger beroep openbaar ministerie: strafmaat 

05. 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 (zie en vgl. Cass. 20.05.1987, Cass. 
25.01.2012, Cass. 08.03.2017 -
navolgbaar: 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 versch ijnen alleen tot doel heeft de partijen in 
te lichten over de plaat s, de dag en het uur van het onderzoek van het hoger beroep). 

06. Ten opzichte van de beklaagde werd de zaak bij dit hof behandeld op tegenspraak 
(artikel 185 § 1 Sv.). 

07. Dit hof heeft beraadslaagd naar aanleid ing van het onderzoek op de terechtzitting 
van 17.11.2022, waarop de zaak inhoudelijk werd behandeld. Dit 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.) . 

08. Dit arrest wordt uitgesproken in openbare terechtzitting, overeenkomstig artikel 
782bis Gerechtelijk Wetboek. 

111. Verdere beoordeling van de strafvordering 

111. A. Feit(en)- misdrijfomschrijving(en) - strafbaarstelling 

09. De te last gelegde feiten, zo bewezen, zijn strafbaar overeenkomstig de artikelen 
zoals vermeld in de in leidende akte en in het beroepen vonnis. De inhoud van de 
inleidende akte wordt alhier voor zoveel als nodig als integraal herhaald aangezien. 
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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 t e nemen van de 
strafvordering. 

111. C. Verjaring 

11. Bij ontstentenis van daartoe strekkende conclusie, is de rechter niet ertoe gehouden 
zijn beslissing dat de verjaring van de strafvordering niet is ingetreden, nader te 
motiveren (zie en vgl. Cass. 03.01.2017 - navolgbaar). De verjaring 
van de strafvordering is in deze zaak op heden niet ingetreden, gelet op de in artikel 
21 V.T.Sv. bepaalde verjaringstermijn (5 jaar), alsmede het tijdstip, de t ijdstippen 
en/of de periode zoals aangegeven in de inleidende akte, waarnaar alh ier opnieuw 
kortheidshalve wordt verwezen. 

m. D. Ten gronde, oordelend binnen de beperkte saisine van dit hof {enkel strafmaat) 

12. De feiten, alhier in hoofde van de beklaagde bewezen gebleven, voorwerp van de 
telastleggingen, 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. 

13. Bij de straftoemeting houdt dit hof rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (blz. 14-15}, die alhier als 

hernomen worden beschouwd, inclusief de afwijzing van de vraag tot het 
verlenen van de opschorting van de uitspraak van veroordeling; 

b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten; 
c. de omstandigheden waarin deze werden gepleegd; 
d. het st rafrechtelijk verleden van de beklaagde; 
e. de gevolgen van de feiten voor het slachtoffer; 
f. het beginsel dat de straftoemet ing 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 dergelijke 
feiten schuldig te maken, hem aan te sporen tot meer 
verantwoordelijkheidsbesef en tot het naleven van de wet. 

14. 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 noodzakel ij k om de beklaagde tot blijvend 
normbesef te brengen en om verdere recidive in zijn hoofde te voorkomen. 

15. De eerste rechter besliste passend over: 
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a. de gerechtskosten, gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie in graad 
van eerst aanleg; 

b. de bijdrage aan het bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders (= solidariteitsbijdrage 
hierna - deze bijdrage is verschuldigd per veroordeling tot een criminele of 
correctionele hoofdstraf, overeenkomstig de artikelen 28 en 29 van de wet van 
01/08/1985 houdende fiscale en andere bepalingen, zoals gewijzigd door 
artikel 3 van de programmawet van 24/12/1993, nadien (met ingang van 
01/01/2004) vervangen door artikel 3 van de wet van 22/04/2003 (B.S. 
22/05/2003, tweede uitg.), nadien (met ingang van 01/01/2004) opnieuw 
gewijzigd door artikel 23 van het K.B. dd. 19/12/2003 (B.S. 30/12/2003 - dit K.B. 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de 
commissie voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en van het 
artikel 29, tweede lid van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en 
andere bepalingen werd genomen 11op de voordracht van de Minister van 
Justitie en na advies van de in Raad vergaderde Ministers" (zie aanhef van dit 
K.B. dd. 19/12/2003) ), en nadien (met ingang van 17/12/2004) nogmaals (en 
laatst) gewijzigd door artikel 1 van het K.B. dd. 31/10/2005 (B.S. 07/12/2005, 
52.809) - het bedrag van de solidariteitsbijdrage is onderworpen aan de 
verhoging bedoeld in de bepalingen betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelijke geldboeten (artikel 1 van de wet van 05/03/1952 betreffende 
de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, zoals gewijzigd door artikel 
36 van de wet van 07/02/2003 houdende verschillende bepalingen inzake 
verkeersveiligheid, en gelet op artikel 1, eerste lid van het l<.B. dd. 22/12/2003 
houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 
07/02/2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid - zie 
ook artikel 2 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 
inzake justitie - en artikel 59 Programmawet van 25/12/2016 (B.S. 
29/12/2016)); 

c. de krachtens artikelen 4 en 5 van de wet van 19 maart 2017 verschuldigde 
bijdrage, evenwel met dien verstande dat, nu het indexcijfer van de 
consumptieprijzen voor de maand april 2017 105,09 bedroeg, voor de maand 
november 2021 115,63 en voor de maand september 2022 125,24, deze 
bijdrage vanaf 01.10.2022 opnieuw dient te worden geïndexeerd (verhoogd 
met 10% - zie BS 30.11.2021, blz. 115.188, B.S. 06.12.2021, blz. 116.629 en B.S. 
13.10.2022, blz. 73193} en thans aldus wordt bepaald op 24 euro. Het 
beroepen vonnis wordt in die zin gewijzigd en aangepast; 

d. De vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure: 
i. Sinds 03/09/2020 (datum publicatie B.S. van het K.B. van 28/08/2020 - zie 

hierna) luidt art ikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken als 
volgt: "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 
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elke criminele, correctionele en politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere 
veroordeelde een vergoeding van 50 euro opgelegd" (zie 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). 

ii. Het actueel bedrag van deze laatste vergoeding thans 52,42 euro bedraagt, 
dit ingevolge de omzendbrief 131/9 dd. 8 januari 2022, verschenen in het 
Belgisch Staatsblad dd. 11 januari 2022 over de indexering van de tarieven 
van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (blz. 938 
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 15/12/19, dat de wet uitvoert. 

16. De beklaagde wordt thans bijkomend veroordeeld tot de kosten van het hoger 
beroep, zoa ls hierna in het geheel begroot aan de zijde van het openbaar ministerie. 

***** 
OP DEZE GRONDEN, 
HET HOF, rechtdoende 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 het hoger 
beroep ontvankelijk en erover beslissend: 

Hervormt het beroepen vonnis enkel wat betreft het bedrag van de krachtens artikelen 4 en 
5 van de wet van 19 maart 2017 verschuldigde bijd rage, dat thans wordt bepaald op 24,00 
euro. 

Bevestigt het beroepen vonnis voor het overige in alle onderdelen en beslissingen lastens de 
beklaagde en veroordeelt de beklaagde bijkomend tot de kosten van het hoger beroep, 
gevallen aan de zijde van het openbaar ministerie, alhier begroot op 99,92 euro. 
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kosten: 

afschriften 57,00 
3,00 

opstelrecht 
dagvaardingen 30,84 

subtotaal 90,84 
+10% 

Totaal 

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: 

en op de openbare terefchtzitting van VIJFTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND TWEE~NTWINTIG 
uitgesproken door kamervoorzitter 

in aanwezigheid van advocaat-generaa l bij het arbeidshof, 

met bijstand van 




