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Not.nr. DE.64.H2.130107 /14 

In de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE en van 

1. nr. 

tegen 

1.nr.)68{) 

verdacht van: 

A. 

met maatschappelijke zetel te, 

- burgerlijke partij -

geboren te 

gepensioneerde, 

wonende te 

- beklaagde -

(RRN 

(ON 

Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 16.§3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer (Soortenbesluit) middelen, vermeld in bijlage 2, C, 
onder zich te hebben gehad, te hebben vervoerd, te hebben verhandeld, te hebben geruild, 
te koop te hebben aangeboden of in ruil te hebben aangeboden, namelijk 

2°mistnetten: netten in banen, aan het stuk of in bepaalde vorm vervaardigd, van garens in 
synthetische of van kunstmatige vez~ls met een tota le dikte van minder van 150 deniers 
(16,2 mg per meter) en waarvan de maaswijdte gemeten over het garen, van knoop tot 
knoop, kleiner is dan 35 mm 

meer bepaald twee mistnetten onder zich t e hebben gehad 

Te in de periode van 10.11.2014 tot en met 13.11.2014 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepal ingen inzake milieubeleid 
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B. 
Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 

artikel 16 § 1 al.1 van het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 mei 2009 met betrekking 
tot soortenbescherming en soortenbeheer, spijts het verbod voor het doden of vangen van 
in het wild levende dieren in het kader van hoger vernoemd besluit, gebrui k te hebben 
gemaakt van middelen, installaties of methoden vermeld in bijlage 2 A van hoger vernoemd 
besluit, namelijk · 

l2°netten die qua werking of gebruik niet voldoende selectief zijn 

meer bepaald gebruik te hebben gemaakt van een mistnet 

Te in de periode van 10.11.2014 tot en met 13.11.2014 

deze feiten ziin strafbaar gesteld door artikel 16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 april 1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

c. 
Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 
artikel 12 van het Beslu it van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer (Soortenbesluit), namelijk onder zich te hebben 
gehad, vervoerd, verhandeld of geruild te hebben, te koop of in ruil te hebben aangeboden, 
van specimens of eieren van beschermde diersoorten of van specimens van beschermde 
plantensoorten of andere organismen van de onder categorie 1, 2 of 3 in bijlage 1 van hoger 
vernoemd besluit vermelde, 
meer bepaald 27 engeringde vogels onder zich te hebben gehad, namelijk 5 putters, 2 
kruisbekken, 5 goudvinken, 2 barmsijzen, 9 sijzen, 1 kneu en 3 vinken 

Te in de periode van 10.11.2014 tot en met 13.11.2014 

deze feiten zijn strafbaar gesteld door artikel16.6.1. § 1 al. l van het Decreet van 5 aprll1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

D. 
Opzettelijk of door gebrek aan voorzorg of voorzichtigheid een inbreuk te hebben gepleegd 
op: 
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artikel 10 § .1 al. 1 2° van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met 
betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (Soortenbesluit ) , namelijk opzettelijk 
gevangen te hebben het specimen van de beschermde diersoorten van de onder categorie 
1, 2 of 3 in bijlage 1 van hoger vernoemd besluit vermelde, 
meer bepaald 2 putters, 3 sijzen, 2 kruisbekken, 5 goudvinken en een barmsijs te hebben 
gevangen 

Te in de periode van 10.11.2014 tot en met 13.11.2014 

deze feiten zijn st rafbaar gesteld door artikel16.6.1. § 1 al.1 van het Decreet van 5 aprll1995 
houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

* * ... * 

1.1 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer D13M, 
besliste bij vonnis van 28 maart 2018 2018 bil verstek als volgt: 

"OP STRAFGEBIED 

De rechtbank VERKLAART beklaagde SCHULDIG aan de felten omschreven onder de 
hierboven vermelde tenlasteleggingen A, B, C en D; 

TOEPASSING makend van artikel65, lid 1 van het Strafwetboek; 

De rechtbank VEROORDEELT beklaagde voor deze feiten samen tot een 
HOOFDGEVANGENISSTRAF van ZES MAANDEN en een GELDBOETE van VIJFHONDERD 
EURO, verhoogd met 50 deciemen (x 6) of 3.000,00 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. 

Bijdrage - 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 art ikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017 tot opricht ing 
van een Begratingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand, tot het betalef! van een 
bijdrage aan het Fonds van 20~00 euro; 
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Legt beklaagde bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de strafprocedure van 
51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de lid en 148 van het koninklijk beslult van 28 
december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, zoals 
gewijzigd bij KB van 13 november 2012 (8.5. 29/11/2012). 

VEROORDEELT beklaagde tot de gerechtskosten, tot op heden begroot op de som van 44,29 
euro, meer de betekeningskosten van huldig vonnis. 

Overtuigingsstukken 

VERKLAART verbeurd het overtuigingsstuk gekend onder het nummer 
inhoudende zaken die het voorwerp van de misdrijven uitmaakten of die gediend hebben tot 
het plegen van de misdrijven. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Vordering 

De rechtbank verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond. 

De rechtbank veroordeelt beklaagde om aan de burgerlijke partij 
het bedrag van 1.000 euro te betalen, en te vermeerderen met de 

vergoedende intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 13.11.2014 tot vandaag en met de 
gerechtelijke intrest tegen de wettelijke intrestvoet op de hoofdsom vanaf vandaag tot de 
dag van volledige betaling, en de kosten, begroot op 240 euro rechtsplegingsvergoedlng." 

1.1.2 Tegen voormeld vonnis bij verstek. dat overeenkomstig artikel 38, § 1 van het 
Gerechtelijk Wetboek aan de beklaagde werd betekend op 13 april 2018 werd 
door de beklaagde bij gerechtsdeurwaardersexploot van 6 april 2018 verzet 
aangetekend, betekend aan de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg 
Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en aan de burgerlijke partij, door 
gerechtsdeurwaarder te 

1.1.3 De rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, kamer 
D13M, besliste bij vonnis van 25 juni 2018 op verzet en op tegenspraak als volgt: 

"VERKLAART het VERZET van beklaagde-opposant ONTVANKELIJK zodat het 
verstekvonnis van 28 maart 2018 (Griffienr. 1032} komt te vervallen. 
ALDUS OPNIEUW RECHTDOENDE: 
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VERKLAART de beklaagde-opposant SCHULDIG aan de feiten omschreven onder de hierboven 
vermelde tenlasteleggingen A, 8, C en D; 

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

VEROORDEELT beklaagde-opposant voor deze feiten samen tot een WERKSTRAF van 
TACHTIG UREN en een GELDBOETE van TWEEHONDERDVIJFTIG EURO, verhoogd met 50 
deciemen (x 6} of 1.500,00 euro; 

LEGT een GEVANGENISSTRAF op van ZES MAANDEN voor het geval de werkstraf niet wordt 
uitgevoerd; 

ZEGT dat bij niet betaling binnen de door de wet bepaalde termijn de lastens de beklaagde
opposant uitgesproken geldboete kan worden vervangen door een gevangenisstraf van 75 
dagen; 

Dat deze werkstraf moet worden uitgevoerd binnen de 12 maanden na de dag waarop deze 
rechterlijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan behoudens verlenging van deze 
termijn door de probatiecommissie; 

ZEGT dat de griffier binnen 24 uur na het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis aan de 
voorzitter van de bevoegde probatiecommissie en aan de afdeling van de Dienst 
Justitiehuizen van de Vlaamse Overheidsdienst Justitie van dit gerechtelijk arrondissement, 
uitgifte van het vonnis zal bezorgen. 

Bijdragen - vergoeding - kosten 

SPREEKT in hoofde van de beklaagde-opposant 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; 

Legt de beklaagde-opposant bovendien een vergoeding op voor de kostprijs van de 
strafprocedure van 51,20 euro overeenkomstig artikel 91, 2de 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). 

VEROORDEELT de beklaagde-opposant tot de gerechtskosten, in hun geheel begroot aan de 
zijde van het openbaar ministerie op de som van 99,29 euro, hierin begrepen de kosten van 

het verstekvonnis, en de kosten gevallen op verzet. 

Overtuigingsstukken 
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VERKLAART verbeurd het overtuigingsstuk gekend onder het nummer 
inhoudende zaken die het voorwerp van de misdrijven uitmaakten of die gediend hebben tot 
het plegen van de misdrijven. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

./ Vordering 

De rechtbank verklaart de vordering van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond. 

De rechtbank veroordeelt beklaagde-opposant om aan de burgerlijke partij 
het bedrag van 1.000 euro te betalen/ en te 

vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de wettelijke rentevoet vanaf 13.11.2014 
tot vandaag en met de gerechtelijke intrest tegen de wettelijke intrestvoet op de hoofdsom 
vanaf vandaag tot de dag van volledige betaling/ en de kosten/ begroot op 240 euro 
rechtsplegingsvergoeding. N 

1.2 Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld op: 
2 juli 2018 door de beklaagde tegen "al de beschikkingen van het vonnis"; 
3 juli 2018 door het openbaar ministerie tegen 

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 juli 2018 door de raadsman van de beklaagde 
3 juli 2018 door het openbaar ministerie. 

1.4 Het hof hoorde op de openbare rechtszitting van 21 november 2019 in het Nederlands: 

- de beklaagde in zijn middelen van verdediging, bijgestaan door meester 
advocaat met kantoor te 

- het openbaar ministerie in zijn vordering bij monde van advocaat-generaal, 

- de burgerlijke partij 
vertegenwoordigd door meester 

in haar middelen 
, advocaat met kantoor te 

2.1 De onderscheiden verklaringen van hoger beroep tegen het vonnis van 25 juni 2018 
gedaan op de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft gewezen, werdèn tijdig en 
regelmatig naar de vorm gedaan. 
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De verzoekschriften of grievenformulieren die de grieven bevatten die tegen het vonnis 
worden ingebracht, werden eveneens tijdig ingediend. 

2.2 In het door de advocaat van de beklaagde ingediende "grievenformulier 
hoger beroep", opgesteld volgèns het door de Koning vastgestelde model, wordt bepaald · 
welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, namelijk met betrekking tot de 
procedure, de schuld, de straf en de burgerlijke rechtsvordering. 
Op de rechtszitting van 21 november 2019 deed de beklaagde afstand van de grieven met 
betrekking tot de procedure en de schuld. Het hof verleent de. beklaagde akte van deze 
afstand. 

In het door het openbaar ministerie ingediende "grievenformuller hoger beroep" wordt 
bepaald welke grieven tegen het voormeld vonnis worden ingebracht, ·namelijk met 
betrekking tot de straf. Het openbaar ministerie ·formuleerde ook de grief 'volgberoep'. Dit 
impliceert dat het zich, binnen de perken van het hoger beroep Ingesteld door de beklaagde, 
de grieven van de beklaagde eigen maakte. Het openbaar ministerie deed op de rechtszitting 
van 21 november 2019 echter afstand van zijn grieven voor zover deze geen betrekking 
hebben op de straf. Het hof verleent het openbaar ministerie hier eveneens akte van. 

De hiervoor vermelde grieven van de partijen zijn nauwkeurig bepaald. 

2.3 De hoger beroepen van respectief de beklaagde en van het openbaar 
ministerie werden tijdig en regelmatig naar de vorm ingesteld en 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 de voormelde bepaling 
op te werpen. 

Gelet op de verklaringen van beroep, de grievenformulieren en de vermelde afstand van de 
vermelde grieven, staat de schuld van de beklaagde aan de telastleggingen A tot en met D 
op grond van het vonnis van 25 juni 2018 definitief vast, zoals dit ook het geval is voor de 
beslissing waarbij het verzet ontvankelijk werd verklaard en de beslissing over de 
overtuigingsstukken. Het hof heeft aldus enkel nog te oordelen over de straf en de 
burgerlijke rechtsvordering. 

3. De eerste rechter overwoog voor het bewijs van de telastleggingen A tot en met D het 
volgende: 

"Op 13 november 2014 stellen natuurinsoecteurs, n.a.v. een melding van de burgerlijke 
partij vast dat er achteraan de tuin van 
beklaagde met adre~ te een 
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mistnet vangklaar staat opgesteld tussen 2 rijen Els. Er zijn ook lokvogels aanwezig in 
lokmuiten. De inspecteurs gaan vervolgens over tot een huiszoeking met toestemming. . 
Het mistnet is zes meter lang en staat opgesteld tussen 2 rijen Els. 

Er hangt een lokkooi met een putter als lokvogel en een lokkooi met 3 sijzen, 1 
barmsijs, 1 putter als lokvogel. Het mistnet wordt samen met de lokkooien en lokvogels 
onmiddellijk in beslag genomen. De lokvogels zijn alle zes niet voorzien van een 
gesloten pootring. 

Beklaagde meldt spontaan waar hij andere gevangen vogels op zijn 
woonplaats houdt. In een duivenkot staan 2 vogelmuiten waarin 21 vogels zitten die 
niet voorzien zijn van een gesloten pootring: 3 Putters, 2 Kruisbekken, 5 Goudvinken, 1 
Barmsijs, 6 Sijzen, 1 Kneu en 3 Vinken. Tijdens de verdere zoeking van de woning en de 
aanhorigheden vinden de inspecteurs in de garage nog een onverpakt mistnet. In totaal 
zijn 27 inheemse zangvogels niet voorzien van een gesloten pootring in beslag 
genomen. Deze vogels zijn dezelfde dag vrijgelaten In een natuurgebied. Beklaagde 
bekent in verhoor dat hij vogels aan het vangen was. 

( ... ) 

Volgens artikel 16.3.25 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid heeft het proces-verbaal van de toezichthouders 
bewijswaarde tot het tegendeel is bewezen. Als de vermoedelijke overtreder bekend Is, 
wordt, op straffe van verval van de bewijswaarde tot het tegendeel, aan de 
vermoedelijke overtreder kennis gegeven van een kopie van het proces-verbaal. Die 
kennisgeving gebeurt binnen een termijn van veertien dagen na de datum van 
afsluiting van het proces-verbaal. 

Gelet op de materiële gegevens van het strafdossier, de verklaringen van beklaagde 
alsook uit de behandeling van de zaak ter terechtzitting en bij gebreke aan verweer nu 
beklaagde de feiten noch tijdens het vooronderzoek, noch tijdens de behandeling van 
de strafzaak ten gronde betwist, is naar oordeel van de rechtbank afdoende gebleken 
dat beklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan de feiten vermeld onder de 
tenlasteleggingen A, B en C en dienen deze feiten hem dan ook te worden 
toegerekend." 

4. De voor de beklaagde bewezen feiten van de telastleggingen A tot en met D pleegde hij 
met eenzelfde misdadig opzet zodat het hof voor ze samen overeenkomstig artikel 65, 
eerste lid, Strafwetboek een st raf toepast. 

De gepleegde feiten zijn objectief zwaarwichtig. De regelgeving Inzake de 
soortenbescherming is op Europees niveau ingesteld om de biodiversiteit in Europa te 
herstellen door onder meer kwetsbare diersoorten te beschermen. Door de illegale 
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vogelvangst ging de beklaagde regelrecht tegen deze doelstellingen in. De door hem 
aangewende technieken voor vogelvangst kunnen de dieren bovendien kwetsen of doden of 
bijzondere stress bij deze dieren veroorzaken. De beklaagde pleegde de feiten voor eigen 
bedenkelijk plezier. 

Voor het hof lichtte de beklaagde toe dat hij gestopt is met het houden van vogels. 

Een werkstraf kan hij lichamelijk gezien zijn gezondheidstoestand niet meer aan en deze 
straf vraagt hij niet meer. 

Een geldboete is passend en noodzakelijk als maatschappelijke vergelding en om de 
beklaagde ertoe te bewegen geen dergelijke misdrijven meer te plegen. 

De beklaagde voert terecht aan dat de redelijke termijn in strafzaken is overschreden. Sinds 
de vaststellingen op 13 november 2014 in zijn tuin en het navolgende verhoor, is de 
beklaagde onder dreiging van een strafvervolging voor de feiten. Het onderzoek was niet 
complex en toch duurde het tot 4 september 2017 vooraleer de beklaagde voor de eerste 
rechter werd gedagvaard. Mede gelet op het feit dat het beroepen vonnis dateert van 25 
juni 2018 en er ook sindsdien anderhalf jaar is verstreken zonder dat dit aan de beklaagde te 
wijten is, is de redelijke termijn in strafzaken bedoeld in artikel 6.1 van het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te 
Rome op 4 november 1950 (EVRM, 8.5., 19 augustus 1955, err. 8.5.,19 juni 1961} en artikel 
14.3.c van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR, of 
het zogenaamde BUPO-verdrag) overschreden. 

Deze verdragsbepalingen geven niet aan welke gevolgen het hof dient te verbinden aan deze 
vaststelling. Inzonderheid bepaalt het verdrag niet dat de sanctie het verval van de 
strafvordering zou moeten zijn. 

Artikel 21ter Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering bepaalt dat indien de duur van 
de strafvervolging de redelijke termijn overschrijdt, de rechter veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring kan uitspreken of een straf kan uitspreken die lager kan zijn dan de 
wettelijke minimumstraf. Deze bepaling sluit een meer of minder vergaand rechtsherstel 
niet uit. 

Het dossier bevat alle elementen die in het kader van een eerlijke procesvoering nodig zijn 
om tot de waarheidsvinding te komen. Het hof stelt vast dat door het tijdsverloop tussen de 
feiten en de behandeling voor de rechter, de bewijsvoering en het recht van verdediging van 
de beklaagde niet zijn aangetast. 

De overschrijding van de redelijke termijn laat de actuele maatschappelijke noodzaak tot het 
opleggen van een effectieve geldboete onverlet. Indien de redelijke termijn niet zou zijn 
overschreden was een geldboete van 2.000 euro passend en noodzakelijk geweest. Als 
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passend rechtsherstel voor de overschrijding vermindert het hof deze geldboete reëel en 
meetbaar zoals hierna bepaald. · · 

De bewezen feiten werden gepleegd na 31 december 2011 en voor 1 januari 2017 zodat het 
hof de geldboete verhoogt met 50 deciemen. De hierna bepaalde vervangende 
gevangenisstraf zet de beklaagde in voldoende mate aan tot betaling van de geldboetè. 

De beklaagde is gehouden tot de kosten, gevallen in de beide aanleggen aan de zijde van het 
openbaar ministerie zoals hierna bepaald. 

5. Het hof veroordeelt de beklaagde als veroordeelde tot een correctionele hoofdstraf 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 declemen tot 200 euro, 
en dit ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten . 

Het hof veroordeelt de beklaagde ook tot de vaste vergoeding voor de kostprijs van het 
verloop der strafprocedure, die thans, na indexatie, in beginsel 54,76 euro bedraagt, doch 
gezien de devolutieve en relatieve werking van het verzet 51,20 euro moet blijven (zie art. 
91 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de 
gerechtskosten in strafzaken ("Tarief Strafzaken"), zoals gewijzigd door art. 1 van het 
koninklijk besluit van 13 november 2012, BS 29 november 2012; omzendbrief 131/6 van 24 
junl2019, BS 15 juli 2019). 

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 tweedelijnsbijstand, in werking 
getreden op 1 mei 2017 ingevolge artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 april 2017 tot 
uitvoering van de wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begratingsfonds voor de 
juridische tweedelijnsbijstand, veroordeelt het hof de beklaagde ook tot het betalen van een 
bijdrage van 20 euro aan het Begratingsfonds voor çle juridische tweedelijnsbijstand. 

6. De eerste rechter besliste juist over de overtuigingsstukken. 

7. De burgerlijke partij vordert voor het hof op 
burgerrechtelijk gebied bevestiging van het beroepen vonnis. Aldus vordert de burgerlijke 
partij voor het hof 1.000 euro, het bedrag dat de eerste rechter toekende. 

De eerste rechter besliste juist over deze vordering. He.t hof neemt de overwegingen van de 
eerste rechter over. Het mondeling verweer over het toegekende bedrag doet daar geen 
afbreuk aan. Het toekennen van een symbolische schadevergoeding van 1 euro zou geen 
concrete en volledige vergoeding van de schade van de burgerlijke partij inhouden. 
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De burgerlijke partij is gehouden tot de kosten van de burgerlijke partij, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding, die bepaald wordt op het basisbedrag op grond van de vordering. 
Er is geen reden om een minimumrechtsplegingsvergoeding te bepalen. 

Dictum 

Toegepaste wetsartikelen: 

Het hof maakt toepassing van de hiervoor aangehaalde artikelen en van de artikelen: 
- 211, 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 gelet op de verklaringen van hoger beroep en vervolgens de 
grievenformulieren en de afstand van de grieven procedure en schuld het ingevolge het 
vonnis van 25 juni 2018 vaststaat dat: 

- de beklaagde schuldig is aan de telastleggingen A tot en met 0; 

Beslissing van het hof: 

Het hof, 
rechtsprekend op tegenspraak, 

verleent de beklaagde akte van de afstand van zijn grieven met betrekking tot 
de procedure en de schuld en het openbaar ministerie van de afstand van zijn grieven voor 
zover deze geen betrekking hebben op de straf; 

verklaart de zo beperkte beroepen ontvankelijk en er ten gronde over beslissend: 

bevestigt het beroepen vonnis van 25 juni 2018 voor zover bestreden in de beslissing met 
betrekking tot de overtulgingstukken, 

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

op strafgebied: 

veroordeelt de beklaagde voor de bewezen telastleggingen A tot en met D 
samen tot een geldboete van 1.000 euro, verhoogd met 50 deciemen tot 6.000 euro of een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden; 
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veroordeelt de beklaagde tot betaling van een bedrag van 25 euro, 
vermeerd~rd met 70 deciemen en zo gebracht op 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 beklaagde tot betaling van een bedrag van 51,20 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 
Begratingsfonds voor de juridische tweedelljnsbijstand; 

veroordeelt de beklaagde tot betaling van de kosten van de strafvordering, 
voor het openbaar ministerie opnieuw begroot op 163,37 euro in eerste aanleg en begroot 
op 142,94 euro in beroep; 

op burgerlijk gebied: 

veroordeelt de beklaagde tot betaling aan de burgerlijke partij 
van een bedrag van 1.000 euro, vermeerderd met de 

vergoedende intresten vanaf 13 november 2014 tot de dag van dit arrest, vanaf dan meer de 
gerechtelijke intresten tot de dag van betaling, telkens aan de wettelijke intrestvoet en tot 
betaling van de kosten van deze burgerlijke partij, met inbegrip van de 
rechtsplegingsvergoeding begroot op 480 euro in eerste aanleg en 480 euro in beroep. 
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Kosten eerste aanleg opnieuw begroot (verstek+ verzet): 

Dagv. bekl. : € 25,26 
Afschr. vonnis: 

Betekening verstek: 

Reg; verstek: 

+ 10 %: 

Totaal: 

Kosten beroep: 
Afschrift vonnis: 

Afschriften akten HB: 
Opstelrecht HB bekl.: 

Dagv. bekl.: 
Dagv. BP: 

+ 10%: 

Totaal: 

. € 15,00 
€ 33,00 
€ 25,26 
€ 50,00 

€ 148,52 
€ 14,85 

€ 163,37 

€ 36,00 
€ 6,00 

€ 35,00 
€ 26,47 
€ 26,47 

€ 129,94 
€ 12,99 

€ 142,94 

Dit arrest is gewezen te Gent door het hof van beroep, t iende correctionele kamer, 
samengesteld uit raadsheer , als waarnemend kamervoorzitter, en de 
raadsheren en en (n openbare rechtsz itting van 26 
december 2019 uitgesproken door wnd. kamervoorzitter , In aanwezigheid van 

advocaat-generaal, met bijstand van griffier 
" 
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