
Arrestnummer 
; 

C,_,)3L/& /2022 

· Repertoriumnummer 

2022/ .3'16f 
Datum van uitspraak 

· 21 oktober 2022 

Notitienummer gr iffie 

Notit ienummer parket-generaal 

' i 

. 2021/PGG/1725 
ï 2021/VJll/757 

Hof van beroep 

Gent 

Arrest 

tiende kamer 
correctionele zaken 



Hof van beroep Gent - tiende kamer - p. 2 

2021/PGG/1725 - 2O21/VJll/757 

Not.nr. DE.64.LE.001889/17 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE 

tegen 

1. nr. 

2. nr 

verdacht van: 

. {ON 

met maatschappelijke zetel te 

- beklaagde -

geboren te 

wonende te 

- beklaagde -

op 

(RRN 

als dader of mededader in de zin van artikel 66 Strafwetboek; 

de eerste en de tweede: 

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 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 Decreet van 23 december 2011 betreffende het 
duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, 

meer bepaald allerhande afvalstoffen, met name steenpuin en ongeveer 400 ton 
textielafval, te hebben opgeslagen, 

te in de periode van 6 maart 2017 tot en met 4 januari 2018 (st. 4-5, 7-
9, 31, 36-37, 83-84, 88, 95 en 98). 
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Deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.3. § 1, eerste lid Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

Eveneens gedagvaard om, bij toepassing van artikel 16.6.4 Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, zich te horen veroordelen tot het 
inzamelen, vervoeren en verwerken van de achtergelaten afvalstoffen binnen een door de 
rechter vastgestelde termijn, onder verbeurte van een dwangsom van 100 euro per dag bij 
niet naleving van deze veroordeling. 

* "' "' * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 3 mei 2021 op tegenspraak als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

1. 

De rechtbank: 

verklaart eerste beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

VERLEENT de gunst van de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling 
gedurende een termijn van 3 j aar. 

Biidraqe - vergoeding 

De rechtbank: 

2. 

legt eerste beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten 
in straf zaken; 

veroordeelt eerste 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. 

De rechtbank: 
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verklaart tweede beklaagde SCHULDIG aan de feiten van de enige tenlastelegging; 

VERLEENT de gunst van de OPSCHORTING van de uitspraak van de veroordeling 
gedurende een termijn van 3 jaar. 

Biidrage - vergoeding 

De rechtbank: 

legt tweede beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 50,00 euro overeenkomstig artikel 91, 2de Jid van het koninklijk 
besluit van 28 december 1950 houdende alge.meen reglement op de gerechtskosten 
in strafzaken; 

veroordeelt tweede 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. 

* * * 
Kosten 

De rechtbank veroordeelt eerste en tweede beklaagde hoofde/ijk tot de gerechtskosten, tot 
op heden begroot op de som van 57,93 euro. 

HERSTEL 

De rechtbank verklaart de herstelvordering op grond van artikel 16.6.4 DABM zonder 
voorwerp. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank: 

verklaart de vordering van de burgerlijke partij 
gegrond. 

houdt de beslissing over de overige burgerlijke belangen aan." 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 

ontvankelijk doch niet 

2 juni 2021 door de beklaagde tegen alle besl issingen van het 
vonnis, zoals weergegeven in het grievenformul ier; 

2 juni 2021 door de tegen alle beslissingen van het vonnis, zoals 
weergegeven in het grievenformulier; 
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8 juni 2021 door het openbaar ministerie tegen "alle beschikkingen op strafgebied". 

1.3 Er werd 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, op: 

2 juni 2021 door de advocaat van de beklaagde 
2 juni 2021 door de lasthebber ad hoc van de 

- 8 juni 2021 door het openbaar ministerie. 

1.4 Op de rechtszitting van 10 februari 2022 legde het hof met toepassing van de artikelen 
152, § 1 en 209bis, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, conclusietermijnen vast en 
bepaalde de rechtsdag op donderdag 22 september 2022. 

Op de rechtszitting van 22 september 2022 ste lde het hof de zaak uit naar de rechtszitting 
van vrijdag 23 september 2022. 

De conclusietermijnen zijn nageleefd. 

1.5 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 23 september 2022 in het Nederlands: 

- de 

- de beklél;:u;u!P 
meester 

in zijn middelen van verdediging, vertegenwoord igd door meester 
lasthebber ad hoc, advocaat met kantoor te 

in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door 
advocaat met kantoor te 

het openbaar ministerie in zijn vordering, vertegenwoordigd door 
advocaat-generaal. 

2.1 Alle verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 3 mei 2021 zijn tijdig en 
regelmatig naar de vorm. 

De verzoekschriften of grievenformul ieren met de grieven tegen het vonnis, zijn eveneens 
tijdig. 

2.2 De advocaat van de beklaagde en de lasthebber ad hoc van de 
bepaalden in de (voor beide beklaagden afzonderlij ke ingediende) 

grievenformulieren nauwkeurig de(zelfde) grief tegen het vonnis, namel ijk op strafgebied 
met betrekking tot de schuld, met als redenen: 

- de constitutionele elementen van het misdrijf zijn niet bewezen; 
- de beide beklaagden moeten als onschuld ige eigenaars worden beschouwd, naar 

analogie met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 29 januari 2014; 
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de beklaagden hebben alles in het werk gesteld om het afval op een wettige wijze te 
verwijderen. 

Ook het openbaar ministerie omschreef in het grievenformulier een nauwkeurige grief tegen 
het vonnis, met name op strafgebied met betrekking tot de straf (maatregel). 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagden en 

~n van het openbaar ministerie zijn ontvankelijk (art. 203 en 204 Wetboek van 
Strafvordering). 

Het hof beslist in dit arrest binnen de perken van de hoger beroepen 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. 

De devolutieve werking van de beperkte hoger beroepen en de grieven brengt mee dat de 
beslissing van de eerste rechter om de vordering van de burgerlijke partij de 
ongegrond te verklaren; definitief is. 

3. De eerste rechter vatte de feiten oordeelkundig samen als volgt: 

"1. 
Op 6 maart 2017 stelde de lokale oolitie van · vast dat de 
ter hoogte van de vergunde afbraakwerken aan het uitvoeren was. 
Er was een vergunning afgeleverd voor het slopen van een oude loods en het bouwen van een nieuwe 
loods met bedrijfswoning. De politie trof er op het perceel een berg van ongeveer 1.000 m3 

textielafval aan, afgeschermd door aarden taluds. 

De kraanbestuurder, meldde dat de eigenaar van het terrein de bestaande 
loods liet slopen om er een nieuwe loods te bouwen. De oude loods zou verhuurd geweest zijn aan 
een firma die textiel inzamelde. Deze firma zou plots verdwenen zijn waardoor de eigenaar een volle 
loods textielafval aantrof Omdat de bouwwerken van de nieuwe loods niet konden wachtPn Pn rfp 

afvoer van het textielafval te duur zou geweest zijn, vroeg de eigenaar aan dt 
om het afval uit de loods op het terrein te stockeren en er een aarden talud rond te maken. 

Onder het textielafval bracht men een doek met een onderkoffer van steenpuin aan zodat het textiel 
gemakkelijk kon verwijderd worden. 

De politie voegde een technisch verslag van de milieudienst van alsook foto's 
van de vaststellingen toe aan het strafdossier. 

Op 7 maart 2017 maande de beklaagden aan om het textielafva/ op een legale 
wijze af te voeren van hun terrein. 

In zijn verhoor van 21 april 2017 verklaarde de tweede beklaagde samengevat het volgende: 
- Hij is de gedelegeerde bestuurder van de eerste beklaagde. 
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- Oorspronkelijk stond er een opslagplaats op het terrein die in gesloten compartimenten aan 
meerderen verhuurd werd. iedere huurder werd verwittigd om zijn goederen tijdig op te halen 
zodat de loods kon gesloopt worden. 

- Op het ogenblik van de sloping, bleek er nog allerlei oude kledij in de loods te liggen. Hij bekeek 
samen met 11elke de kostprijs was om dit afval te verwijderen. 

- Het textielafval is eigendom van een in faling gegane vennootschap. Volgens de tweede 
beklaagde is de curator verantwoordelijk voor deze afval. 

- De gegevens van de in faling gegane vennootschap zijn eerder verloren gegaan in een brand. 
De vader van de tweede beklaagde, die dit alles regelde, overleed in 2015. 

- De tweede beklaagde meende dat de gedelegeerde bestuurder verantwoordelijk is voor de 
naleving van de milieuwetgeving. Alle verrichtingen gebeurden via de eerste beklaagde. Er zijn 
geen andere vennootschappen bij betrokken. Het maatschappelijk doel van de vennootschap 
betreft het verhuren van opslagruimtes. 

- Er liggen geen financiële motieven aan de basis van de overtreding. 
- Het kost 170,00 euro per ton om het afval te laten ophalen. 
- De tweede beklaagde stelde er alles aan te zullen doen om de oude kledij op een reglementaire 

wijze te verwijderen voor zover zij hiervoor verantwoorde/ijk zijn. Volgens de tweede beklaagde 
behoort de kledij tot de verantwoordelijkheid van de curator. 

Op 25 september 2017 stelde de politie vast dat het textielafval nog steeds op het terrein lag, 
omgeven door taluds. De politie voegde hiervan foto's toe aan het strafdossier. 

Op 25 oktober 2017 maande de tweede beklaagde aan om het afval af te voeren. Bij gebreke 
hieraan zou :Ie beklaagde belasten met een milieuheffing van 270,84 euro per ton. 

In zijn herverhoor van 1 december 2017 verklaarde de tweede beklaagde samengevat het volgende: 
Hij zocht de hele tijd naar een oplossing. 
Hij was zinnens om de lompen tegen januari 2018 in zijn magazijn te leggen om te drogen 
met behulp van bouwdrogers. Eens de lompen droog zijn, zouden ze op een wettelijke manier 
worden afgevoerd door 

Op 10 januari 2018 maande de eerste beklaagde aan met de vaststelling dat het afval nog 
steeds niet werd verwijderd zodat zij bijgevolg belast werd met een milieuheffing. 

Bij schrijven van 15 mei 2018 stelde vast dat de afvalstoffen nog steeds niet werden 
verwijderd. Evenmin deed de eerste beklaagde aangifte van de achtergelaten afvalstoffen noch ging 
zij over tot betaling van de milieuheffing. rnaakte bijgevolg een ambtelijke aanslag aan, 
berekend op 616 ton afval. 

Het openbaar ministerie gaf op 8 februari 2019 bevel tot dagvaarding van de beklaagden. De eerste 
zitting vond plaats op 29 april 2019. De zaak werd verschillende malen uitgesteld, om conclusies op te 
stellen, omdat tweede beklaagde ziek was en om beklaagden toe te laten het afval af te voeren. 

Intussen werd vastgesteld dat alle afval is verwijderd." 
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4. De beklaagden worden vervolgd voor het achterlaten, beheren of overbrengen van 
afvalstoffen, in strijd met de wettelijke voorschriften of met een vergunning, meer bepaald 
door steenpuin en ongeveer 400 ton textielafval te hebben opgeslagen. 

Met achterlaten van afvalstoffen wordt niet alleen het storten zelf, maar ook het verzuim 
om het gedeponeerde afval te verwijderen bedoeld. Hieruit volgt dat de eigenaar als dader 
schuldig kan zijn aan het misd rijf van achterlaten van afval dat een derde op zijn terrein 
gedeponeerd heeft. Op de eigenaar van een terrein rust de verplichting een einde te maken 
aan de toestand die is ontstaan door de aanwezigheid van afvalstoffen op zijn terrein. Artikel 
16.6.3., § 1, eerste lid Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid vereist algemeen opzet, 
namelijk het bewust en met kennis van zaken plegen van de feiten en zonder dat een 
schulduitsluitingsgrond aannemelijk wordt gemaakt. Het achterlaten van afvalstoffen vereist 
dus niet dat bij de houder een intentioneel element, namelijk de wil de afvalstoffen onder 
zijn heerschappij te hebben, aanwezig is. 

Het hof neemt aan dat de vroegere huurder de loods op de eigendom van de beklaagden 
heeft verlaten, zonder het daarin verzamelde textiel te verwijderen, en dat de beklaagden 
met dit afval werden geconfronteerd bij vertrek van de huurder. Dit neemt niet weg dat de 
beklaagden de verplichting hadden om dit text ielafval zo snel mogelijk te verwijderen. In 
plaats van dit te doen, verplaatsten ze het afval van de loods naar buiten op het terrein en 
schermden ze het af met aarden taluds, toen ze de bestaande loods wilden afbreken om er 
een nieuwe te bouwen. Door dit te doen, hebben ze het textielafval en het steenpuin 
waarop het werd gestapeld, op een onwettige wijze (verder) achtergelaten en ze lfs beheerd. 

De dossiergegevens spreken tegen dat de beklaagden er alles aan gedaan hebben om het 
afval zo snel mogelijk op een wettige wijze te verwijderen. De politie stelde de aanwezigheid 
van het afval op het terrein voor het eerst vast op 6 maart 2017. Daags nadien maande 

de beklaagden aan om het afval op een legale manier af te voeren. Op 
27 september 2017 lag het afval nog steeds op het terrein, waarna de de beklaagden 
op 25 oktober 2017 en 10 januari 2018 aanmaande om het afval te verwijderen. Op 15 mei 
2018 was de toestand onveranderd. Op 9 november 2018 stelde de milieuambtenaar vast 
dat een deel van het afval was overgebracht naar een van de nieuw gebouwde loodsen (stuk 
2 van de neergelegd voor de eerste rechter). De beklaagden verwijderden het afval 
uiteindelijk pas in de loop van de maand juni 2020 (stuk 11 van de beklaagden), lopende de 
procedure voor de eerste rechter en ruim drie jaar na de eerste vaststellingen. 

De man ier waarop de beklaagden het textielafval stockeerden, namelijk door het te 
verplaatsen en te stapelen bovenop een speciaal daarvoor aangebrachte laag steenpuin en 
het vervolgens aanbrengen van bijna drie meter hoge aarden taluds, toont aan dat ze niet de 
bedoeling hadden om dit afval op korte termijn te verwijderen. 

Uit geen enkel gegeven blijkt dat de beklaagden onmiddellijk na het aantreffen van het 
textielafval, de vroegere huurder hebben aangesproken en aangemaand om het afval te 
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verwijderen. Ze kunnen zich niet verschuilen achter de brand in het bedrijfsgebouw in 2014 
die heel wat administratieve stukken zou hebben vernield, waardoor de identiteit van de 
huurder maar moeizaam kon worden achterhaald_ Ook via andere kanalen konden ze snel 
nagaan wie de loods huurde, bijvoorbeeld via het nummer van de rekening waarmee de 
huur werd betaald. Om dezelfde reden doet het niet ter zake dat pas op 
6 juli 2015 gedelegeerd bestuurder is geworden van de terwijl de 
huurovereenkomst al van veel vroeger dateerde. De beklaagden deden blijkbaar geen 
aangifte bij de politie en leggen evenmin stukken voor van contacten met de curator van. de 
vroegere huurder, die inmiddels failliet zou zijn. De beklaagden beweren dus, maar tonen 
niet aan dat de verwijdering van het afval de nodige vertraging heeft opgelopen te wijten 
aan externe factoren. Ze verwijzen ook nog naar de coronacrisis, maar deze barstte pas los in 
maart 2020 en dus geruime tijd na de incriminatieperiode. 

De hoge kostprijs voor het verwijderen van het afval ontsloeg de beklaagden niet van hun 
verplichting om dit toch te doen. 

De verwijzing van de beklaagden naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 29 januari 
2014 (arrest www. const.-court.be) is niet relevant. Het Grondwettelijk Hof 
sprak zich in dit arrest enkel uit over de bestaanbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet van artikel 12 in samenhang met artikel 37 van het vroegere Afvalstoffendecreet. 
Met toepassing van deze artikelen kon de kostprijs van een ambtshalve verwijdering van 
afvalstoffen door de te last worden gelegd van de eigenaar van een onroerend goed 
dat is verontreinigd door afvalstoffen, niettegenstaande die eigenaar niet wist en niet 
behoorde te weten dat het onroerend goed was verontreinigd met afvalstoffen op het 
ogenblik dat hij eigenaar is geworden. Het Grondwettelijk Hof besliste dus niets over een 
schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel door artikel 12 
Afvalstoffendecreet (nu artikel 12, § 1 Materialendecreet), zo geïnterpreteerd dat ook de 
eigenaar die geconfronteerd wordt met door derden op zijn terrein achtergelaten afval, 
strafrechtelijk kan worden vervolgd voor het achterlaten van afval. De kosten van een 
eventuele ambtshalve verwijdering van het afval door de of de ambtshalve heffing 
vormen niet het voorwerp van de huidige procedure. 

De beklaagden hebben pas na het einde van de incriminatieperiode stappen ondernomen 
om het textielafval van het terrein af te voeren. Niets belette hen om dit eerder te doen. 
Tijdens de incrim inatieperiode hebben ze afvalstoffen met kennis van zaken verder 
opgeslagen. Ze maken rechtvaardiging, schuldontheffing en niet-toerekeningsvatbaarheid 
helemaal niet aannemelijk. 

Hun schuld aan het feit van de enige telastlegging is ook voor het hof bewezen gebleven. 

5. Tot 30 juli 2018 luidde artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als volgt: "Wanneer de 
rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een 
geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
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worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens 
heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

Artike l 2 van de wet van 11 juli 2018 tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
rechtspersonen betreft, die in werking trad op 30 juli 2018, vervangt artikel 5 Strafwetboek 
door de volgende bepaling: 

"Een rechtspersoon is strafrechtelijk verantwoordelijk voor de misdrijven die hetzij een 
intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zijn 
belangen, of die, zoals blijkt uit de concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn 
gepleegd. 

Met rechtspersonen worden gelijkgesteld: 

1 ° tijdelijke handelsvennootschappen en stille handelsvennootschappen; 
2° vennootschappen bedoeld in artikel 2, § 4, tweede lid, van het Wetboek van 
Vennootschappen, alsook handelsvennootschappen in oprichting; 
3° burgerlijke vennootschappen die niet de vorm van een handelsvennootschap hebben 
aangenomen. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersonen sluit die van de natuurlijke 
personen, die daders zijn van dezelfde feiten of eraan hebben deelgenomen, niet uit." 

De beklaagde was de (gedelegeerd) bestuurder van 
een vennootschap actief in de onroerendgoedsector. Hij had de algemene leiding 

over de bedrijfsvoering van deze vennootschap en beslissingsbevoegdheid, in het bijzonder 
over de naleving van de mil ieuwetgeving, zoals hij trouwens ook zelf verklaarde bij verhoor 
op 21 apri l 2017. 

Binnen de rechtspersoon was er onvoldoende aandacht voor de naleving van de 
verplichtingen, opgelegd door de milieuwetgeving, wat een eigen strafrechtelijke fout van 
deze rechtspersoon is. 

Het voor de beklaagde bewezen verklaarde misdrijf werd wetens en wil lens gepleegd. De 
decumulregeling is dus niet van toepassing. 

6. De illegale opslag en het achterlaten van afval, zelfs op eigen terrein, schaadt de 
leefbaarheid van de omgeving en is asociaal ten aanzien van de gemeenschap die grote 
inspanningen moet doen voor het voeren van een degelijk afvalverwijderingsbeleid. 
Anderzijds houdt het hof er bij de straftoemeting rekening mee dat de beklaagden het afval 
uiteindelijk hebben verwijderd en hiervoor grote kosten hebben moeten maken. Bovendien 
worden ze geconfronteerd met een ambtshalve heffing van de 
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werd een keer veroordeeld tot een geldboete deels met uitstel voor 
een inbreuk op de stedenbouwwetgeving. 
voor een verkeersinbreuk. 

werd twee keer veroordeeld 

Het hof legt aan elk van de beklaagden een geldboete op van 1.000 euro. Deze straf is 
noodzakelijk maar voldoende als maatschappelijke vergelding en om de beklaagden ertoe 
aan te zetten de regels ter bescherming van de omgeving voortaan wel strikt na te leven. 

Uit niets blijkt dat deze straf de beklaagden sociaal zou declasseren, of hun sociale 
reclassering in het gedrang zou brengen. Het hof gaat daarom niet in op de vraag va n 

om hem de gunst van de opschorting te verlenen. Deze gunst staat trouwens 
niet in verhouding tot de ernst van de gepleegde feiten en zou recidive onvoldoende 
ontmoedigen. 

Wel verleent het hof de beide beklaagden uitstel voor de helft van de geldboete. Ze voldoen 
allebei aan de wettelijke voorwaarden voor een straf met gewoon uitstel: 

omdat hij nog niet werd veroordeeld tot een criminele straf of tot een 
hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden of tot een gelijkwaardige straf die in 
aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Strafwetboek, terwijl de in dit 
arrest opgelegde straf niet meer dan vijf jaar gevangenisstraf bedraagt; 

omdat ze nog niet werd veroordeeld tot een geldboete van meer aan L4.UUU euro, 
terwijl de in dit arrest opgelegde straf niet meer dan 120.000 euro bedraagt. 

Aangezien het misdrijf is gepleegd na 31 december 2016, moet de geldboete met 70 
deciemen worden verhoogd. 

De hierna bepaalde vervangende gevangenisstraf za l 
om de opgelegde geldboete te betalen. 

ertoe aanzett en 

7. De beklaagden zijn hoofdelijk gehouden tot de kosten, in de beide aanleggen aan de zijde 
van het openbaar ministerie begroot zoals hierna bepaald. 

Veroordeeld tot een correctionele hoofdstraf moeten de beide beklaagden de bijdrage 
betalen 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 fisca le en andere bepa lingen). 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. 

Met toepassing van artikel 91 koninkl ijk besluit van 28 december 1950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken veroordeelt het hof de beklaagden 
tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het verloop van de strafprocedure, die 
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geïndexeerd 52,42 euro bedraagt. Met toepassing van diezelfde bepaling verhoogt het hof 
de kosten in hoger beroep met 10 %. 

Overeenkomstig artikel 4, § 3 en artikel 5, § 1 van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting 
van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de 
beklaagden ook tot het betalen van een bijdrage aan het Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand, die sinds 1 oktober 2022 na indexatie 24 euro bedraagt. 

8. Terecht stelde de eerste rechter vast dat de herstelvordering zonder voorwerp is, nu het 
herstel werd uitgevoerd. 

9. Het hof bevestigt de beslissing van de eerste rechter om de (overige) burgerlijke belangen 
ambtshalve aan te houden, met toepassing van artikel 4 Voorafgaande Titel Wetboek van 

Strafvordering. 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor 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 de beslissing van de eerste rechter om de vordering van de burgerlijke 
partij de )ngegrond te verklaren, definitief is. 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verklaart de beroepen ontvankelijk en beslist over de grond ervan met eenparige stemmen: 

bevestigt het beroepen vonnis in de beslissing tot het aanhouden van de (overige) 
burgerlijke belangen en de beslissing over het herstel; 

wijzigt het beroepen vonnis voor zover bestreden voor het overige als volgt: 

op strafgebied: 

verklaart de schuldig aan de enige telastlegging en veroordeelt haar 
hiervoor tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 deciemen en zo gebracht 

op 8.000 euro; 
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verleent de gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor de helft van de 
geldboete gedurende een proeftermijn van drie jaar; 

verklaart de beklaagde schuldig aan de enige telastlegging en 
veroordeelt hem hiervoor tot een geldboete van 1.000 euro, vermeerderd met 70 deciemen 
en zo gebracht op 8.000 euro, of een vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 

verleent de beklaagde gewoon uitstel van tenuitvoerlegging voor de 
helft van de geldboete gedurende een proeftermijn van drie jaar; 

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

veroordeelt de beklaagden en de :Ik tot betaling van 
een bedrag van 52,42 euro als vergoed ing voor de kostprijs van het verloop van de 
strafprocedure; 

veroordeelt de beklaagden en de elk tot betaling van 
een bijdrage van 24 euro aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagden en hoofdel ijk tot 
betaling van de kosten van de strafvordering, voor het openbaar ministerie begroot op 57,93 
euro in eerste aanleg en op 179,10 euro in beroep. 



Hof van beroep Gent - tiende kamer -

Kosten eerste aanleg: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht ber.bekl.: 

Dagv. le bekl.: 
Dagv. 2e bekl.: 

+ 10%: 

Totaal: 

- p.14 

€ 57,93 

€ 30,00 
€ 9,00 

€ 70,00 
€ 26,91 
€ 26,91 

€ 162,82 
€ 16,28 

€ 179,10 

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

en plaatsvervangend magistraat en in openbare 
rechtszitting van 21 oktober 2022 uitgesproken door raadsheer - wnd. kamervoorzitter 

in aanwezigheid van advocaat-generaal, met bijstand van 
griffier 




