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,,,_ ...... r.-___ , _______________________ _ 

Not.nr. DE.66.L7.003303/15 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

verdacht van: 

A. 

geboren te 

wonende te 

- beklaagde-

op 

Opzettelijk, in strijd met de wettelijke voorschriften of in strijd met een vergunning, met 
behoud van de toepassing van artikel 13, § 6 van het Decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, de vegetatie vermeld in artikel 13, § 

4 of in uitvoering van artikel 13, § 4 van hetzelfde decreet, zonder vergunning gewijzigd te 
hebben; 

namelijk: een vegetatiewijziging zoals bepaald in artikel 8, § 1 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet 
van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, te hebben 
uitgevoerd in één of meerdere van de gebieden bepaald in artikel 13, § 4 van het decreet, te 
weten: 

3° het wijzigen van het reliëf met inbegrip van nivellering van het microreliëf; 

meer bepaald: op de percelen gekadastreerd als 

ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied; 
gelegen in 

door het uitvoeren van een reliëfwijziging over een oppervlakte van ongeveer 5000 m2
, 

waardoor de aanwezige vegetatie werd verwijderd en vervolgens in te zaaien met een 
weidemengsel; 

te , op niet nader te bepalen datum in de periode van 12 juni 2015 tot 
29 juni 2015. 
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----~~·---- ---------------------

Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1, § 1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid. 

Vordering herstel 

Wat tenlastelegging A betreft, tevens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.6 van 
het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen. inzake milieubeleid, zich te 
horen veroordelen tot het herstellen van de plaats in de oorspronkelijke toestand, het 
staken van het strijdige gebruik of het uitvoeren van aanpassingswerken binnen een door de 
rechtbank te bepalen termijn, onder verbeurte van een dwangsom van 50 euro per dag bij 
overtreding van dit verbod, namelijk de herstelmaatregelen zoals gevorderd door de 
gemachtigd ambtenaar in navolgend proces-verbaal van 22 maart 2016 
(stukken 54-58). 

* * * * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D 
vakantiekamer, besliste bij vonnis van 25 juni 2018 bij verstek als volgt: 

"De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlastelegging; 

TOEPASSING makend van artikel 65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT beklaagde voor deze feiten samen tot een 
HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN en een GELDBOETE van 
TWEEDUIZENDVIJFHONDERD EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 15.000,00 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 3 maanden. 

Biidrage - vergoeding - kosten 

Spreekt in hoofde van beklaagde de verplichting uit om EENMAAL een bedrag van 25,00 
euro, met 70 deciemen 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 ve'JJoedlng op voor de kostprijs van de strafprocedure van 51,20 
euro overeenkomstig artikel 91, 2 e lid en 148 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals gewijzigd bij KB van 13 
november 2012 (B.S. 29/11/2012). 
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Veroordeelt beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 31,94 
euro, meer de betekenlngskosten van huidig vonnis. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

( ... )" 

1.2 Dit verstekvonnis werd met toepassing van artikel 33 Gerechtelijk Wetboek op 21 juli 
2018 betekend aan de beklaagde. Bij gerechtsdeurwaardersexploot van 2 augustus 2018 
tekende de beklaagde verzet aan tegen het vonnis. 

1.3 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, D 
vakantiekamer, besliste bij vonnis van 18 september 2018 op tegenspraak en op verzet als 
volgt: 

"VERKLAART het verzet van ontvankelijk zodat het verstekvonnis van 
de D13M kamer van 25 Juni 2018 komt te vervallen en doet OPNIEUW RECHT; 

OP STRAFGEBIED 

beklaagde 

De rechtbank spreekt de beklaagde-opposant vrij voor het feit van de enige tenlastelegging. 

De rechtbank legt de kosten van huidige procedure alsook van de oorspronkelijke 
verstekprocedure ten laste van de Belgische Staat, deze kosten in hun geheel begroot op 
86,94 euro." 

1.4 Tegen dit vonnis van 18 september 2018 stelde het openbaar ministerie op 8 oktober 
2018 hoger beroep in. 

Eveneens op 8 oktober 2018 werd door het openbaar ministerie een verzoekschrift in de zin 
van artikel 204 Wetboek van Strafvordering ingediend op de griffie van de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde. 

1.5 Op de rechtszitting van 22 november 2019 (inleidingszitting) legde dit hof op verzoek van 
het openbaar ministerie en na de beklaagde te hebben gehoord, met toepassing van de 
artikelen 152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast 
en bepaalde de rechtsdag op de rechtszitting van 20 maart 2020. 

Overeenkomstig de in acht genomen dwingende richtlijnen van het College van de hoven en 
rechtbanken en de uitzonderlij ke omstandigheden en noodtoestand door het COVID-19 
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virus, werd de zaak op de rechtszitting van 20 maart 2020 onbepaald uitgesteld waarna er 
opnieuw gedagvaard werd voor de rechtszitting van 18 juni 2020. 

1.6 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 18 juni 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde 

- het openbaar ministerie vertegenwoordigd door , advocaat-generaal. 

2.1 De verklaring van hoger beroep tegen het vonnis van 18 september 2018 gedaan op de 
griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werd tijdig en regelmatig naar de 
vorm gedaan. 

Het verzoekschrift of grievenformulier dat de grieven bevat die tegen het vonnis worden 
ingebracht, werd eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformulier hoger beroep", 
opgesteld volgens het door de Koning bepaalde model, wordt nauwkeurig bepaald welke 
grieven tegen het vonnis van 18 september 2018 worden ingebracht, namelijk op 
strafgebied met betrekking tot de schuld: het openbaar ministerie is het niet eens met de 
vrijspraak van de beklaagde. 

2.3 Het hoger beroep van het openbaar ministerie is ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek 
van Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van het hoger beroep en vervolgens van de 
grieven zoals bedoeld in artikel 210 Wetboek van Strafvordering. In dit verband stelt het hof 
vast dat er geen redenen zijn om ambtshalve een grief in de zin van deze bepaling op te 
werpen. 

Het openbaar ministerie voert geen grief aan in verband met de beslissing om het verzet van 
de beklaagde ontvankelijk te verklaren. Deze beslissing is dus definitief. 

3. In het verstekvonnis van 26 juni 2018 werden de feiten oordeelkundig samengevat als 
volgt: 

"Oo 22 /uni 2015 stelt de lokale politie van vast dat op een terrein te 
kadastraal gekend als 

{ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied) zonder 
vergunning over ongeveer een oppervlakte van 5000 m2 de vegetatie werd gewijzigd en er 
terrelnaanlegwerken werden uitgevoerd, reliëfwijzigingen, voornamelijk uitgravingen. Er is 
geen exploitatievergunning meet' voorhanden voor het verder ontginnen van het gebied, 
waardoor de nabestemming van natuurgebied van toepassing is. 
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Beklaagde meldt spontaan aan de verbalisanten dat hij de werken 
volledia leaaal heeft uitgevoerd en dat hij in het bezit is van de nodige vergunningen. 

dient deze wel nog op te zoeken in zijn administratie. Hij legt aan de 
verbalisanten een besluit van de Vlaamse executieve voor waarbij hij gemachtigd wordt om 
een zandgroeve te exploiteren. 

Op 29 juni 2015 treffen de verbalisanten wn op het terrein. Hij 
verklaart dat hij op vraag van de eigenaar, over het terrein rijdt om het 
plat te leggen en klaar te leggen om gras te zaaien. Hij zegt geen kennis te hebben van een 
stopzetting. Beklaagde meldt spontaan aan de verbalisanten dat hij de opdracht heeft gegeven 
voor de werken. Hij laat het terrein enkel klaar leggen om gezaaid te worden. Hij wil er gras 
zaaien om te voorkomen dat er onkruid op groeit. Beklaagde verklaart in verhoor het volgende. 

Hij heeft de bestaande vegetatie verwijderd en de grond met een kraan gelijk getrokken. Hij 
wenst het terrein in zijn originele staat te herstellen, het terrein In te zaaien en er weideland 
van te maken. 
De werken zijn naar zijn mening vergund uitgevoerd. 

Op basis van de overgebleven vegetatie besluit de natuurinspectie dat het terrein na de 
ontginning spontaan is bebost met o.a. wilg en ruigtekruiden. De oppervlakte waar de vegetatie 
Is gewijzigd bedraagt ongeveer 5.000 m2 en is ingezaaid met weidemengsel. De ANB vraagt de 
volgende herstelmaatregelen. 

De betrokken percelen mogen niet in gebruik genomen worden als weiland. 
De oppervlakte van ongeveer 5.000 m2 wordt bebost met inheemse struik- en boomsoorten in 
eng plantverband (2 meter x 2.5 meter) en dit met de volgende soorten Zomereik (Quercus 
robur), Lijsterbes {Sorbus aucuparai) en de volgende struiksoorten Sporkehout (Rhamnus 
frangula), Tweestlj/fge meidoorn (Crataegus Jaevigata), en Hazelaar {Corylus avellana). 

Beklaagde verklaarde zich niet akkoord met de herstelvordering." 

4.1 Uit de gegevens van het strafdossier, waaronder de vaststellingen van de lokale politie 
zoals weergegeven in het aanvankelijk proces-verbaal met nummer 
van 22 juni 2015 (p. 1 e.v. strafdossier) en het daaraan gevoegde 

fotodossier, blijkt afdoende dat de beklaagde zich heeft schuldig gemaakt aan de hem te last 
gelegde feiten. 

De beklaagde verwijst naar het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 november 1985 
waarbij hij (in hoger beroep) een vergunning bekwam voor het ontginnen van een 
zandgroeve op (onder meer) de terreinen, voorwerp van de telastlegging. Dit besluit bepaalt 
dat de groeve na ontginning opnieuw moet opgevuld worden tot het oorspronkelijk 
maaiveld. Het zou volgens de beklaagde de bedoeling zijn geweest om de gronden, na 
exploitatie van de zandgroeve, te herstellen als landbouwgrond. Door het nivelleren van de 
grond zou hij dus enkel de vergunningsvoorwaarden hebben nageleefd, zodat hem geen 
inbreuk op de in de telastlegging A vermelde bepalingen kan worden verweten. 

rPAGE 01-00001739228-00□6-0□12-□1- □1-~ 

L 
~ ,~ _J 



Hof van beroep Gent - t iende kamer - 2018/ NT / 1160 - p. 7 

Dit standpunt kan niet worden gevolgd. Anders dan de beklaagde voorhoudt. zijn de in de 
telastlegging vermelde percelen volgens het gewestplan gelegen In 
ontginningsgebied met na-bestemming natuurgebied. Dit blijkt niet alleen uit de gegevens 
vermeld in het strafdossier (p. 2 en 55 strafdossier), maar ook uit de aanvullende stukken die 
het openbaar ministerie per brief van 7 januari 2020 liet voegen aan het dossier in hoger 
beroep. Dat dit mogelijk ten tijde van het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 november 
1985 anders was, doet niet ter zake. Het staat vast dat de percelen op het ogenblik van de 
feiten gelegen waren (en vandaag nog steeds gelegen zijn) in ontginningsgebied met na
bestemming natuurgebied. Tevergeefs verwijst de beklaagde in conclusies naar een 
ministerieel besluit van 10 september 1996, het arrest van de Raad van State van 17 
december 2002 en een ministerieel besluit van 18 februari 2005 (stukken 2, 3 en 4 van de 
beklaagde, zoals neergelegd voor de eerste rechter) om aan te tonen dat de bewuste 
percelen gelegen zijn in agrarisch gebied. Al deze beslissingen blijken betrekking te hebben 
op de percelen aan de kadastraal bekend 

De percelen vermeld In de 
telastlegging betreffen deze met nummers en 

Bovendien blijkt uit de dossiergegevens dat de vergunning waarnaar de beklaagde verwijst 
op het ogenblik van de vaststellingen door de verbalisanten vervallen was en dat er op het 
ogenblik van de vaststellingen dus geen vergunning meer was voor de verdere ontginning 
van het gebied (p. 55 en 62 strafdossier). Dit heeft tot gevolg dat de wetgeving Inzake de na
bestemming natuurgebied van toepassing is en de beklaagde de regels voor het wijzigen van 
het reliëf en het wijzigen van de vegetatie had moeten naleven. Zowel de verbalisanten van 
de lokale politie als het Agentschap voor Natuur en Bos stelden vast 
dat op een groot deel van de betrokken percelen een reliëfwijzlging werd uitgevoerd met 
verwijdering van de aanwezige vegetatie. Op basis van de overgebleven vegetatie bleek dat 
het terrein na ontginning spontaan was bebost met onder andere wilg en ruigtekruiden. 

Hiermee rekening houdend, is het zonder enige relevantie dat de poging van een buurman 
om de zandwinningsvergunning te doen intrekken, mislukte, net als het gegeven dat de in de 
telastlegging vermelde percelen niet of nooit als bosgebied werden omschreven. 

4.2 De beklaagde pleegde de feiten met opzet, dit is wetens en willens en zonder dat hij 
gronden van rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid enigszins 
aannemelijk maakt. Meer bepaald is er van de aangevoerde dwaling geen sprake, nu er geen 
tegenstrijdigheid bestaat tussen de regelgeving zoals vermeld in de telastlegging en de 
vergunningsvoorwaarden vermeld in het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 november 
1985. 

5. De feiten die de beklaagde pleegde, hebben de goede ruimtelijke ordening aangetast. Hij 
had geen oog voor de vrijwaring van natuur, landschap en leefmilieu. 
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Het strafregister van de beklaagde is zeer ongunstig. Hij werd elf keer veroordeeld voor 
allerlei misdrijven in het verkeer. Daarnaast werd hij vijf keer veroordeeld voor inbreuken op 
de afvalstoffenwetgeving en/of de wetgeving inzake de stedenbouwkundige vergunning. Al 
deze veroordelingen tonen net als de feiten in voorliggend dossier aan dat de beklaagde lak 
heeft aan de wetten en regels die onze samenleving ordenen. Hij leerde niets uit zijn talrijke 
eerdere veroordelingen. 

De hierna bepaalde effectieve gevangenisstraf en geldboete zijn daarom passend en 
noodzakelijk als maatschappelijke vergelding en om de beklaagde ervan te weerhouden in 
de toekomst nog dergelijke misdrijven te plegen. 

Nu de feiten werden gepleegd na 31 december 2011 maar voor 1 januari 2017, moet de 
geldboete met 50 deciemen worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf spoort de beklaagde aan tot het betalen 
van de geldboete. 

6. De beklaagde is gehouden tot de kosten van de beide aanleggen, aan de zijde van het 
openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. Hij is ook gehouden tot de kosten van het 
verzet, nu het verstek aan hem te wijten was. 

De kosten van de tweede dagvaarding in hoger beroep zijn ten laste van de Staat. 

Daarnaast veroordeelt het hof de beklaagde tot het betalen van: 

- de bijdrage van 25 euro 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, wordt vermeerderd met 70 deciemen 
tot 200 euro, en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten; 

- de bijdrage van 20 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, met toepassing van artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 
19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweed el ijnsbijsta nd. 

Sinds 3 september 2020 luidt artikel 91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken "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" en dit ingevolge artikel 1 van het koninklijk besluit van 28 augustus 2020 tot 
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w1Jz1gmg van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen 
reglement op de gerechtskosten in strafzaken (BS 3 september 2020). Het hof verhoogt de 
vermelde kosten met 10 % in beide aanleggen en veroordeelt de beklaagde tot betaling van 
de vermelde vergoeding van 50 euro. 

7. Met toepassing van artikel 16.6.6 van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, dient de beklaagde te worden veroordeeld tot het herstel 
van het terrein door: 

het strijdig gebruik te staken: de betrokken percelen mogen niet in gebruik worden 
genomen als weiland; 
het herstel in de oorspronkelijke toestand: de oppervlakte van ongeveer 5.000 m2 

moet worden bebost met inheemse struik- en boomsoorten in eng plantverband (2 
m x 2,5 m) en dit met de volgende soorten: zomereik (Quercus Robur), lijsterbes 
(Sorbus aucuparia) en de volgende struiksoorten: sporkehout (Rhamnus frangula), 
tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata), en hazelaar (Corylus avellana). 

Omwille van het talmen van de beklaagde in het verleden om tot het herstel over te gaan, 
wordt terecht de verbeurte van een dwangsom gevorderd bij niet naleving van het bevel tot 
herstel. De hierna uitgesproken modaliteiten vormen een gepaste en noodzakelijke 
aansporing van de beklaagde om effectief zelf tot volledig herstel over te gaan. 

De lange tijd sedert dewelke de beklaagde al kon overgaan tot het herstel en de ruime 
termijn die hen hiertoe nog wordt verleend, brengen mee dat er geen reden is om bij 
toepassing van artikel 1385bis, laatste alinea, Gerechtelijk Wetboek nog een zekere termijn 
te bepalen waarna de beklaagde pas de dwangsom zal kunnen verbeuren. 

8. Het hof houdt met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen, de in de telastlegging 
aangehaalde artikelen en de artikelen: 

211 en 211bis, Wetboek van Strafvordering, 
24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. 

Perken van het hoger beroep: 

Het hof stelt vast dat het ingevolge het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg Oost
Vlaanderen, afdeling Dendermonde van 18 september 2018 definitief vaststaat dat het door 
de beklaagde tegen het verstekvonnis van 26 juni 2018 aangetekende verzet ontvankelijk is. 
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Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart het beroep ontvankelijk en er ten gronde over beslissend met eenparige 
stemmen: 

wijzigt het beroepen vonnis als volgt: 

op strafgebied: 

verklaart de beklaagde schuldig aan de telastlegging A en veroordeelt 
hem hiervoor tot een gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 2.500 euro, 
vermeerderd met 50 deciemen tot 15.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van drie 
maanden; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht op 200 euro als bijdrage tot de financiering 
van het fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de 
occasionele redders; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 50 euro als 
vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bijdrage van 20 euro 
aan het Begrotingsfonds voor de juridische t weedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot de kosten van de strafvordering, aan de 
zijde van het openbaar ministerie begroot op 89,44 euro en 55,00 euro in eerste aanleg en 
84,60 euro in beroep; 

legt de kosten van de tweede dagvaarding in hoger beroep, begroot op 26,67 euro, te laste 
van de Staat; 

wat betreft de herstelvordering: 

beveelt de beklaagde om op het terrein gelegen te 
kadastraal gekend als 
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het strijdig gebruik te staken: de betrokken percelen mogen niet in gebruik worden 
genomen als weiland onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag bij 
het voortduren van het strijdig gebruik; 
het herstel in de oorspronkelijke toestand: de oppervlakte van ongeveer 5.000 m2 

moet worden bebost met inheemse struik- en boomsoorten in eng plantverband (2 
m x 2,5 m) en dit met de volgende soorten: zomereik (Quercus Robur), lijsterbes 
(Sorbus aucuparia) en de volgende struiksoorten: sporkehout (Rhamnus frangula), 
tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata), en hazelaar (Corylus avellana). Dit 
herstel dient te worden gerealiseerd binnen een termijn van een jaar na het in kracht 
van gewijsde treden van dit arrest, onder verbeurte van een dwangsom van 150 euro 
per dag vertraging bij niet uitvoering binnen de hersteltermijn; 

machtigt de gemachtigde ambtenaar met toepassing van artikel 16.6.9 van het van het 
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid om, op kosten 
van de beklaagde, het herstel zelf uit te voeren zo de beklaagde nalaat de herstelmaatregel 
binnen de bepaalde termijn na te komen; 

houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

Als inlichting over de uitvoering van de effectieve vrijheidsstraf en de mogelijke modaliteiten ervan wijst het hof, 
de veroordeelde(n), 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 eerste aanleg bij verstek: 
Foto's: 
Dagv.: 

Bet. verstek: 

+10%: 

Totaal: 

Kosten eerste aanleg op verzet: 

Kosten beroep: 

Reg.: 
+ 10%: 

Totaal: 

Afschrift vonnis: 
Afschrift akte HB OM: 

Dagv. bekl.: 

+10%: 

Totaal: 

Kosten beroep t. l.v. Staat : 
Dagv. bekl.: 

€ 3,78 
€ 25,26 
€ 25,26 
€ 27,00 

€ 81,31 
€ 8,13 

€ 89,44 

€ 50,00 
€ 5,00 

€ 55,00 

€48,00 
€3,00 

€ 25,91 

€ 76,91 
€ 7,69 

€84,60 

€ 26,67 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, tiende correct ionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer als waarnemend kamervoorzitter, raadsheer 

en en in openbare rechtszitting van 18 september 2020 
uitgesproken door wnd. kamervoorzitter In aanwezigheid van 
advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
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