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Not.nr. BG.B.69.98.001426/18 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr.). <tf,c 

- beklaagde -

2. nr. Aib/4 

geboren te 
wonende te 
thans te 

ON 

RRN 
op 

met maatschappelijke zetel te, 
thans te 

- burgerlijk aansprakelijke partij -

3. nr. J'if>'L ON 
met maatschappelijke zetel te 

- burgerlijk aansprakelijke partij -

De eerste: 

Verdacht van te 
herhaaldelijk, 

in de periode van 23 januari 2013 tot en met 22 januari 2018, 

A. Met inbreuk op artikel lOsexies §2, Gde van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van 
buurtdiensten en -banen, met het oogmerk ten onrechte dienstencheques te bekomen 
of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden, gebruik te hebben gemaakt van 
valse namen, valse hoedanigheden of valse adressen, of enige andere frauduleuze 
handeling aangewend te hebben om te doen geloven aan het bestaan van een valse 
persoon, een valse onderneming, een fictief ongeval of enige andere fictieve gebeurtenis 
of om op andere wijze misbruik te hebben gemaakt van het vertrouwen, namelijk door 
handtekeningen na te maken op dienstencheques, dienstencheques wetens en willens 
los te koppelen van prestaties, activiteiten op de dienstencheque te vervalsen {zie meer 
in het bijzonder de vaststellingen in het PV :l.d. 6 maart 2018); 

strafbaar met een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 600 tot 
6.000 euro (artikel 10 §2, (te van hogervermelde wet van 20 juli 2001). 
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B. Met inbreuk op artikel l0sexies §2, 4de van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van 
buurtdiensten en -banen, met het oogmerk ten onrechte dienstencheques te bekomen 
of te doen bekomen, te behouden of te doen behouden, 
a) valsheid in geschrifte te hebben gepleegd, hetzij door valse handtekeningen, hetzij 

door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door overeen
komsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen va lselijk op te maken 
of in een akte in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing van bedingen, 
verklaringen of feiten die deze akte ten doel had op te nemen of vast te stellen, 
namelijk door handtekeningen na te maken op dienstencheques, dienstencheques 
wetens en willens los te koppelen van prestaties, activiteiten op de dienstencheque 
te vervalsen (zie meer in het bijzonder de vaststellingen in het PV 

d.d. 6 maart 2018); 
b) zich bediend te hebben van een valse akte of een vals stuk, namelijk door stukken 

gebruikt te hebben waarbij de handtekeningen werden nagemaakt op diensten
cheques, dienstencheques wetens en willens losgekoppeld werden van prestaties, 
activiteiten op de dienstencheQue te hebben vervalst (zie meer in het bijzonder de 
vaststellingen in het PV d.d. 6 maart 2018); 

strafbaar met een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 600 tot 
6000 euro {artikel 10quater, 4de van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en 

- banen). 

C. Als werkgever, aangestelde of lasthebber, met inbreuk op artikel l0sexies §1, 2de van de 
wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, dienstencheques te 
hebben aangenomen ter betaling geen activiteiten die geen buurtwerken of diensten zijn 
(zie meer in het bijzonder de vaststellingen in het PV d.d. 6 maart 
2018), 

strafbaar met een gevangenisstraf van 6 maanden tot drie jaar en/of een geldboete van 600 tot 
6.000 euro {artikel 10sexies §1, 2de van hogervermelde wet van 20 juli 2001). 

D. Als werkgever, aangestelde of lasthebber, met inbreuk op artikel 6, 3de van het Koninklijk 
besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, door dienstencheques 
aanvaard te hebben van de gebruiker als de buurtwerken of -diensten nog niet zijn 
uitgevoerd (zie meer in het bijzonder de vaststellingen in het PV d.d. 
6 maart 2018), 

strafbaar met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en/of een geldboete van 125 tot 
1250 euro (artikel 10quinquies, l st

e van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten 

en-banen). 
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E. Als werkgever, aangestelde of lasthebber, met inbreuk op artikel 2quater §4, 15de van het 
Koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, door de 
registratie van de dienstencheque-activiteiten niet op dergelijke wijze te organiseren dat 
het mogelijk is exact na te gaan wat het verband is tussen de maandelijkse prestaties van 
elke individuele dienstenchequewerknemer, de gebruiker en de overeenkomstige 
dienstencheques, onder andere voor wat betreft het strijken buiten de woning (zie meer 
in het bijzonder de vaststellingen in het PV d.d. 6 maart 2018), 

strafbaar met een gevangenisstraf van acht dagen tot één jaar en/of een geldboete van 125 tot 
1.250 euro (artikel 10quinquies, 3de van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten 
en-banen). 

F. Als werkgever, aangestelde of lasthebber, met inbreuk op artikel 6bis van het Koninklijk 
besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, de gebruiker te hebben 
vertegenwoordigd voor de toepassing van de artikelen 3, §2, eerste lid en 6 van voormeld 
koninklijk besluit van 12 december 2001 of de werknemer te hebben vertegenwoordigd 
om de dienstencheques te ondertekenen (zie meer in het bijzonder de vaststellingen in 
het PV 1.d. 6 maart 2018), 

strafbaar met een geldboete van 50 tot 500 euro (artikel 10quater, 2de van de wet van 20 juli 2001 
tot bevordering van buurtdiensten en -banen). 

De tweede en de derde: 

als werkgever burgerrechtelijk aansprakelijk voor de betaling van de strafrechtelijke geld
boeten en de kosten waartoe zijn aangestelden of lasthebbers veroordeeld worden, in 
toepassing van artikel l0septies/2 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurt
diensten en -banen, artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek en art. 162, juncto art. 194 Sv. 

Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, kamer 
8.17, zetelende in correctionele zaken dd. 27 februari 2019, op tegenspraak gewezen, werd 
als volgt beslist: 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F bewezen in hoofde van 

rPAGE 01-00001856198-□□04-□□13-03-□1-~ 

L _J 



Veroordeelt ,oor de tenlasteleggingen A, B, C, D, E, F vermengd: 
tot een gevangenisstraf van ACHT MAANDEN. 
Zegt dat de tenuitvoerlegging van het vonnis zal worden uitgesteld gedurende drie jaren 
vanaf heden wat betreft deze gevangenisstraf. 
tot een geldboete van ACHTHONDERD EURO, verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht 
op 4800,00 eruo. Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke 
termijn door een gevangenisstraf van 3 maanden. 
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 400,00 euro, 
verhoogd met 50 opdeciemen en gebracht op 2400,00 euro. 
tot een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 
53,58 euro. 
tot het betalen van een bijdrage van 1 maal de som van 25,00 euro verhoogd met 70 
qpdeciemen en gebracht op 1 maal 200,00 euro ter financiering van het Fonds tot hulp 
aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Veroordeelt beklaagde tot de kosten van de strafvordering en begroot 
deze in hoofde van beklaagde op 55,58 euro. 

Verklaart 
laste van . 

Verklaart 
laste van 

OP BURGERLIJK GEBIED 

burgerrechteliik aansprakelijk voor de geldboete en de kosten ten 
gelegd voor feiten A, B, C, D, E, F. 

burgerrechtelijk aansprakelijk voor de geldboete en de kosten ten 
gelegd voor feiten A, B, C, D, E, F. 

Houdt in toepassing van art. 4 V. T. Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij de wetten 
van 11 juli 1994, 28 maart 2000 en 13 april 2005 ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

* * * * * 

Tegen voormeld vonnis werd hoger beroep ingesteld: 
- op 25 maart 2019 en tegen alle 

strafrechtelijke beschikkingen, zoals aangegeven in het grievenformulier; 
- op 26 maart 2019 het Openbaar Ministerie tegen 

en en dit tegen alle beschikkingen, zoals aangegeven in het 

grievenformulier. 

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

die tevens de burgerlijk aansprakelijke partijen =n 
vertegenwoordigt in hunmevrouw Advocaat-generaal bij het 

Arbeidshof, in haar vordering. 

* * * * * 

1. TERMINOLOGIE 

1. Het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Brugge, 
sectie correctionele zaken, van 27 februari 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. beklaagde en burgerrechtelijk aansprakelijke partijen: bestraffing - kwalificatie 

van de feiten wordt betwist - toepassing van de regels inzake de diensten
chequereglementering wordt niet correct toegepast; 

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). 
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5. Ten opzichte van de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partijen 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 november 2020, zitting waarop de zaak, met akkoord van de partijen, ab initio 
werd hernomen met de samenstelling van de zetel op dat ogenblik en de partijen 
vrijwillig zijn verschenen ingevolge vroeger gemaakte afspraken (corona-beveiligings
maatregelen). De zaak werd inhoudelijk behandeld op de zitting van 19 november 
2020. 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. 

111. B. Bevoegdheid 

10. De feiten, zoals omschreven in de telastleggingen lastens de beklaagde, 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 en/of de periode 
zoals aangegeven in de inleidende akte (laatste feiten gesitueerd op 22 januari 2018). 
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111. D. Ten gronde 

111. D. 1. Relevante feiten en omstandigheden 

12. Het beroepen vonnis (blz. 4-5) bevat een overzicht van de feiten. Partijen hebben 
voor dit hof terzake geen ernstige grieven aangevoerd. Het hof herneemt dit 
overzicht en gaat eveneens uit van de daarin vervatte gegevens. 

13. 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 : De beklaagde erkent thans in 
besluiten (neergelegd bij dit hof op 08/01/2020 - stuk 10 procedurekaft hoger 
beroep) dat zij in diverse opzichten de bestaande reglementering inzake 
dienstencheques niet correct naleefde. Zij vraagt in het beschikkend gedeelte 
geenszins de vrijspraak, doch wel een aanpassing/wijziging van de in eerste aanleg 
uitgesproken bestraffing (nl. opschorting van de uitspraak van veroordeling, in 
ondergeschikte orde te zeggen voor recht dat de telastleggingen het gevolg zijn van 
eenzelfde opzet en bijgevolg slechts één straf op te leggen, een autonome 
probatiestraf op te leggen, in uiterst ondergeschikte orde, een (minimale) werkstraf 
op te leggen, in meest ondergeschikte orde, slechts straffen met uitstel uit te spreken 
en in meest uiterst ondergeschikte orde, in ieder geval rekening te houden met de 
talrijke verzachtende omstandigheden 

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

14. De telastleggingen zijn 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. 

15. Het hof oordeelt bijkomend als volgt: 
a. Uit de stukken en uiteenzetting ter terechtzitting blijkt dat de beklaagde op 

herhaaldelijke wijze en gedurende lange tijd inbreuk pleegde op de bestaande 
wettelijke bepalingen (zie inleidende akte) die thans voorwerp uitmaken van 
de beoordeling. Zij deed dit met volledige kennis van zaken en op heel 
bewuste wijze, zonder dat in het huidig verweer schuld- of strafuitsluitende 
elementen voor haar gedrag kunnen worden weerhouden. 

b. Het gedragspatroon dat thans aan de basis ligt van de ingestelde 
strafvordering tegen de beklaagde leidt ook dit hof tot de conclusie dat het 
niet gaat om een lichtzinnige normvervaging, doch wel om een doelbewuste 
wil om het systeem te misbruiken. Zij verklaarde (blz. 55 strafdossier) dat zij 
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lukraak een krabbel zette op de dienstencheques, waarbij zij niet haar eigen 
handtekening gebruikte. 

c. Alle telastleggingen werden correct gekwalificeerd en het hof verwijst 
dienaangaande alhier kortheidshalve naar de inhoud van de 'conclusie' 
neergelegd door de arbeidsauditeur bij de eerste rechter (inhoud stuk 3, kaft 
293 strafdossier, onderdeel 3.2., waarin op duidelijke en gedetailleerde wijze 
de onderliggende feiten en verklaringen, waarop de strafvordering is 
gesteund, zijn uiteengezet). Het hof sluit zich aan bij de argumentatie en 
uiteenzetting, zoals vervat in deze besluiten, daarbij aanmerkend dat het 
huidig verweer geen aannemelijke elementen bevat die zouden toelaten te 
besluiten dat het gedrag van de beklaagde niet strafbaar zou zijn. 

111. E. Bestraffing en bijkomende veroordelingen 

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

17. Bij de straftoemeting houdt het hof rekening met: 
a. de overwegingen, vervat in het beroepen vonnis (blz. 5-6), die alhier als 

hernomen worden beschouwd; 
b. de aard en objectieve ernst van de bewezen gebleven feiten, die wijzen op een 

asociaal gedrag met misbruik van een systeem dat van overheidswege wordt 
gesubsidieerd, met volledige en bewuste, volgehouden miskenning van de regels 
die in de wet werden bepaald om misbruiken tegen te gaan; 

c. de persoonlijkheid van de beklaagde, die op uiterst lichtzinnige, maar daarom 
niet minder criminele wijze de bestaande specifieke normering volledig miskent; 

d. het strafrechtelijk verleden van de beklaagde zoals blijkt uit een uittreksel van het 
strafregister dd. 23/01/2019 neergelegd bij de eerste rechter, (veroordeling van 
beklaagde op 21/06/2005 door de correctionele rechtbank te Bergen); 

e. 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 dergelijke feiten 
schuldig te maken, haar aan te sporen tot meer verantwoordelijkheidsbesef en 
tot het naleven van de wet. 

18. De eerste rechter heeft, rekening houdend met deze parameters, 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 haren hoofde te voorkomen. De straffen, zoals door de eerste rechter met 
uitstel uitgesproken, moeten haar tot het duidelijk besef brengen dat haar houding 
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volstrekt maatschappelijk onaangepast is en dat zij desbetreffend zich in de toekomst 
volledig moet conformeren aan de bestaande wetgeving. Haar huidige argumentatie 
om een bestraffing te verkrijgen (zoals gradueel door haar voorgesteld - zie hoger in 
dit arrest) is gratuit en onvoldoende aannemelijk om andere bestraffingen of meer 
gunsten (zoals door haar gevraagd) te kunnen verkrijgen. De schade die zij aan het 
systeem toebracht is ernstig en maakt een streng strafrechtelijk ingrijpen, zoals door 
de eerste rechter beslist, absoluut noodzakelijk. 

19. Opdeciemen (Artikel 1 van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op 
de strafrechtelijke geldboeten - zoals gewijzigd door artikel 36 van de wet van 7 
februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid, door 
artikel 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake 
justitie en door artikel 59 Programmawet van 25/12/2016 (B.S. 29/12/2016)): 

a. Nu de bewezen verklaarde feiten gepleegd werden over een tijdsspanne die 
zich uitstrekt zowel vóór als nà 01/01/2017, wordt de uitgesproken geldboete 
verhoogd met 70 opdeciemen (= X 8). Het beroepen vonnis wordt in dit 
opzicht hervormd, nu de door de eerste rechter opgelegde geldboete slechts 
verhoogd werd met 50 opdeciemen; 

b. Als dusdanig wordt de opgelegde geldboete thans als volgt bepaald : een 
geldboete van 800 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 
6.400 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, waarbij deze 
geldboete evenwel thans met de helft (400 euro of 3.200 euro) wordt 
uitgesteld gedurende een termijn van 3 jaar vanaf heden. 

20. De eerste rechter besliste passend over de gerechtskosten, de bijdrage tot het Fonds 
voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 
Hij liet echter na te beslissen over de krachtens artikel 4 van de wet van 19 maart 
2017 verschuldigde bijdrage voor het Fonds voor juridische tweedelijnsbijstand. 

21. Omtrent de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure 
en de verhoging van de gerechtskosten met maximaal tien procent wegens de 
correspondentiekosten, zoals in deze zaak door de eerste rechter begroot, merkt het 
hof op dat deze vergoeding gedurende een bepaalde periode niet meer kon worden 
opgelegd omdat artikel 91 van het KB van 28 december 1950 houdende algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken immers werd opgeheven bij artikel 43 
van het KB van 15 december 2019 tot vaststelling van de organisatie van de 
arrondissementele bureaus gerechtskosten en de procedure volgens dewelke 
gerechtskosten in strafzaken en gelijkgestelde kosten worden toegekend, 
geverifieerd, betaald en teruggevorderd (B.S., 27 december 2019, tweede editie - dit 
besluit trad in werking op 1 januari 2020 (artikel 46 KB van 15 december 2019)). 
Evenwel luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende 
het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken thans (en dit sinds 
03/09/2020, datum publicatie B.S. van het K.B. van 28/08/2020 - zie hierna) evenwel 
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(opnieuw) 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 
elke criminele, correctionele en politiezaak wordt door de rechter bovendien aan iedere 
veroordeelde een vergoeding van 50 euro opgelegd", dit ingevolge 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). Het hof bepaalt de vermelde kosten in huidige 
zaak dan ook met 10% in elke aanleg en veroordeelt elke huidige beklaagde tot 
betaling van de vermelde vergoeding van 50 euro. Er wordt in het KB van 28 augustus 
2020, dat art. 91 herstelt, enkel vermeld dat het in werking treedt op de dag van 
bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Het bedrag wordt vandaag dan ook in de 
huidige zaak daardoor bepaald op 50 euro. Indexatie van dit laatste bedrag kan 
momenteel vooralsnog niet worden toegepast, nu in het nieuwe K.B. van 28/08/2020 
niet is voorzien dat de destijds opgeheven tekst met terugwerkende kracht wordt 
hersteld tot de datum van inwerkingtreding van de opheffingsbepaling (dit voor 
zover dit zou toegelaten zijn). Er bestaat terzake dan ook geen enkele rechtsgrond tot 
indexering. Het beroepen vonnis zal dan ook op dit onderdeel worden gewijzigd. 

22. 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 eenparigheid van stemmen (art. 211bis Sv.) 

met toepassing van de artikelen: 
- in de inleidende akte, het beroepen vonnis en hoger in dit arrest aangegeven 
- 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: 

Hervormt het beroepen vonnis enkel wat betreft navolgende beslissingen: 

- de opgelegde geldboete blijft behouden, doch wordt thans bepaald als volgt: een 
geldboete van ACHTHONDERD EURO, verhoogd met 70 opdeciemen en aldus gebracht 
op 6.400 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 3 maanden, waarbij deze geld
boete evenwel thans met de helft {400 euro of 3.200 euro) wordt uitgesteld gedurende 
een termijn van drie jaar vanaf heden. 

r PAGE 01-00001856198-0011-0013-03-01-~ 

L _J 



Hof van beroep Gent - - kamer - 2019/SZ/28 - p. 12 J 
'·•~• . .... ,-,-~ 7 

- het bedrag van de krachtens artikel 91 van het K.B. van 28 december 1950 verschuldigde 
bijdrage, dat thans wordt bepaald op 50,00 euro. 

Bevestigt het beroepen vonnis voor het overi12:e in alle onderdelen en beslissingen lastens de 
beklaagde, mits deze wijziging dat thans wordt verplicht tot betaling 
van de geïndexeerde bijdrage van 20,00 euro ter financiering van het Begrotingsfonds voor 
juridische tweedelijnsbijstand. 

Veroordeelt haar tot de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van het openbaar 
ministerie alhier in het geheel begroot op 126,45 euro. 
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kosten: 

afschriften 21,00 
6,00 

opstelrecht 35,00 
dagvaardingen 52,95 

subtotaal 114,95 
+10% 11,50 

Totaal 126,45 

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 in het Arbeidshof 
{art. 101 §2 al.3 Ger.Wb.) 

Raadsheer Kamervoorzitter 

en op de openbare terechtzitting van ZEVENTIEN DECEMBER TWEEDUIZEND TWINTIG uitgesproken 
door Kamervoorzitter 

in aanwezigheid van Advocaat-generaal bij het Arbeidshof, 

met bijstand van griffier. 

Griffier Kamervoorzitter 
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