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KAMER MET EEN RECHTER, RECHTSPREKENDE IN CORRECTIONELE ZAl<EN 

Gezien de processtukken 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERIE, 

aan wie zich heeft gevoegd als burgerlijke partij : 

p.2 

WOONINSPECTEUR, met kantoren te 1000 Brussel, Herman 
Tetrlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 22 

- vertegenwoordigd door meester 
advocaat te 

t egen: 

Nr. l._099 
geboren te nn 

van Belgische nat1onalite1t, RRN 

vertegenwoordigd door Mr. advocaat te 

Nr. ll00 

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer 
te 

vertegenwoordigd doo advocaat te 

loco meester 

ingeschreven t, 

met BTW-nummer 
met maatschappeliJke zetel gevestigd 

De procureur vervolgt de beklaagde(n) als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het 
strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

A een woning of specifieke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. 5 § 1 Vlaamse 
Wooncode verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen • feiten vanaf 11 augustus 2013 met 
verzwarende omstandigheden 

als verhuurder, als event uele onderverhuurder of als persoon die een woning ter beschikking stelt, 
een woning of een specifieke woonvorm, als vermeld in artikel 5 § 3 lid 1 van het Decreet van 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de vereisten en normen, vastgesteld 
met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, rechtstreeks of via tussenpersoon, te hebben 
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verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld met het oog op bewoning, met de 
omstandigheid dat van de betrokken act1v1te1t een gewoonte werd gemaakt 

{art. 2 § 1, 31°, en 20 § 1 lid 1 Decreet 15 JUh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

(art. 20 § 1 hd 3, 1° Decreet 15 JUh 1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Namelijk diverse kamers in 

p 3 

1/ het gebouw gelegen te bekend op het kadaster als huis te 
met een oppervlakte volgens kadaster van 

centiare toebehorend aan n et ondernemingsnummer en zetel te 
Jm het te hebben aangekocht Jegens ingevolge akte 

verleden voor notaris te op 29 novemoer L.Ui.l: 

in de periode van 30 juni 2017 tot en met 6 september 2019 

de eerste en de tweede: 

kamer 0/1: t en nadele van 
geboren te op 

kamer 0/3: ten nadele van 

kamer 1/1: ten nadele van 
nadele van 

kamer 1/2: ten nadele van 
geboren t e 

geboren te 

kamer 1/3: t en nadele van 
geboren te 

geboren te 

geboren te 

geboren te 
geboren te op 

op 

geboren te 

geboren te 
op 

op 10 mei 1997 en 

op 

01 enten 

:>P 20 februari 1985 en 
Jp en 

op en 

2/ het gebouw gelegen te bekend op het kadaster als huis te 
met een oppervlakte volgens kadaster van 

toebehorend aan met ondernemmgsnummer ~n zetel te 
om het te hebben aangekocht jegem ingevolge akte 

verleden voor notaris te op 29 november 2013: 

m de periode van 6 jull 2017 tot en met 31 oktober 2018 

de eerste en de tweede: 

kamer 0/1: ten nadele van 

kamer 1/1: ten nadele van 

geboren te 

geboren te op 

op 
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kamer 1/2: ten nadele van 

kamer 1/3: ten nadele van 

PROCEDURE 

. geboren te op 

, geboren te op 

p.4 

Gelet op de dagvaarding aan de eerste en tweede beklaagde betekend op 16 maart 2020 die 

overgeschreven werd op het kantoor Rechtszekerheid te op 27 maart 2020 met als 

referentie 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzitting van 16 november 2020. 

De wooninspecteur werd vertegenwoordigd door z1Jn raadsman en werd gehoord in z1Jn middelen en 

besluiten. 

Het openbaar mmistene werd gehoord in zijn middelen. 

De eerste en tweede beklaagden werden vertegenwoordigd door hun raadsman en werden gehoord 

in hun middelen en besluiten. 

1. OP STRAFGEBIED 

1.1. DE FEITEN EN VOORGAANDEN 

1.1.1. Bv Agra is eigenaar van het gebouw ge legen te 

het kadaster als huis te 

oppervlakte volgens kadaster van en het gebouw gelegen te 

bekend op het kadaster als huis te 

met een oppervlakte volgens kadaster van 

bekend op 

met een 

1.1.2. Op 22 juni 2017 werd de Woonmspecteur gecontacteerd door de Woonwmkel omwille 

van een vermoeden van m1sdn1f (een woning of kamers verhuren/ter beschikking stellen die met 

voldoen aan de huidige minimale kwaliteitsnormen) 

1.1.3. Op 30 j uni 2017 begaf de Wooninspecteur 1ergezeld van 

wonmgcontroleur bij het agentschap Wonen Vlaanderen, zich naar het gebouw gelegen aan de 

Aan de aanwezige bewoners en werd hun hoedanigheid en de reden 

van hun komst meegedeeld. 

Na voorafgaande en schriftelijke toestemming van deze bewoners werd de woning onderzocht om 

de nodige vaststelhngen te doen 

Het pand omvat 6 kamers en gemeenschappehJke ruimtes waaronder een keuken, een badkamer en 

afzonderhJk toilet 
Kamer 0/1 werd bewoond door . kamer 0/2 werd niet bewoond, kamer 0/3 werd 
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bewoond door 

door 

1/1 werd bewoond door kamer 1/2 werd bewoond 

en 

De Wooninspecteur stelde gebreken vast en kende strafpunten als volgt toe: 

- kamer 01 {geh1kvloers - links vooraan) {Kaft Il, stuk 3) 61 punten op het technisch verslag; 

- kamer 0/2 {geliJkvloers links achteraan) {Kaft Il, stuk 3) 61 punten op het technisch verslag, 

- kamer 0/3 {gelijkvloers rechts vooraan) (Kaft Il, stuk 4) niet toegankelijk minstens 15 punten 

op het technisch verslag omwille van de gebreken van het gebouw; 

- kamer 1/1 {verdieping rechts achteraan) {Kaft Il, st uk 4) niet toegankelijk minstens 15 punten 

op het technisch verslag omwille van de gebreken van het gebouw; 

- Kamer 1/2 (1° verdieping rechts vooraan) {Kaft Il, stukken 4 en 5) 56 punten op het technisch 

verslag. 
- kamer 1/3 {verdieping links vooraan) {Kaft Il, stuk 4) niet toegankelijk minstens 15 punten 

op het technisch verslag omwille van de gebreken van het gebouw; 

Volgens de bevindingen van de Wooninspecteur was de woning ongeschikt (Kaft Il, stuk 5}. 
Er werd een inbreuk m de zin van artikel 6.1.1. van de Vlaamse Codex Ru1mteh1ke Ordening 

vastgesteld. 

Op 27 juli 2017 werd door de Woon inspecteur een herstelvordering opgesteld voor het pand gelegen 

aan de 

De eerste beklaagde werd op 22 september 2017 verhoord dooi 

1, stukken 47 tot 51). 

Wooninspecteur (Kaft 

Op 19 september 2019 werden door de verbalisant woningkwaliteit en de woningcontroleurs, naar 

aanleiding van de controle van het herstel gevraagd door geen gebreken voor het 

gebouw gelegen aan de ,astgesteld (Kaft Il, stukken 150 tot 157). 

1.14. Op 6 juli 2017 begaf de Woonmspecteur ;ergezeld van 

woningcontroleur bij het agentschap Wonen Vlaanderen, zich naar het gebouw gelegen aan de 

Aan de aanwezige bewoners en werd hun 

hoedanigheid en de reden van hun komst meegedeeld. 

Na voorafgaande en schrlfteliJke toestemming van deze bewoners werd de won ing onderzocht om 

de nodige vaststellingen te doen. 

Het pand omvat 5 kamers en gemeenschappelijke ruimtes waaronder een leefkamer, keuken, een 

badkamer met douche en toilet. 

Kamer 1/1 werd bewoond door 

1/3 werd bewoond door 

kamer 1/2 werd bewoond door 

, kamer 1/4 werd niet bewoond. 

De Woonmspecteur stelde gebreken vast en kende strafpunten als volgt toe: 

- kamer 01 {gehjkvloers - hnks vooraan) {Kaft 1, stuk 3) 59 punten op het technisch verslag; 

- kamer 1/1 {1° verdieping rechts vooraan) {Kaft 1, stuk 3) 70 punten op het technisch verslag, 

kamer 
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- kamer 1/2 (1° verdieping links vooraan) (Kaft 1, stukken 3 en 4) 84 punten op het technisch verslag; 

- kamer 1/3 (l O verdieping links achteraan) (Kaft I, stuk 4) 68 punten op het technisch verslag; 

- Kamer 1/4 (1 • verdieping rechts achteraan) (Kaft I, stukken 4 en 5) 83 punten op het technisch 

verslag. 

Volgens de bevindingen van de Wooninspecteur was de woning ongeschikt (Kaft 1, stuk 5) 

Er werd een inbreuk m de zm van artikel 6.1.1 van de Vlaamse Codex Ruimtehi ke Ordening 

vastgesteld. 

Op 31 juh 2017 werd door de Wooninspecteur een herstelvordering opgesteld voor het pand gelegen 

aan de 

De eerste beklaagde werd op 22 september 2017 verhoord door 

1, stukken 47 tot 51). 

Woonmspecteur (Kaft 

Op 23 september 2020 werden door de verbalisant woningkwahte1t en de woningcontroleurs, naar 

aanleiding van de controle van het herstel gevraagd door geen gebreken voor het 

gebouw gelegen aan de vastgesteld (cf. navolgend proces-verbaal met 

fotodoss1er). 

_:t,_2. BEOORDELING VAN DE SCHULDVRAAG TEN AANZIEN VAN DE EERSTE BEKLAAGDE 
EN DE TWEEDE BEKLAAGDE 

1.2.1. De lncriminatleperiode 

De beklaagden verzoeken om de incnminat1eperiode te beperken. 

De door de beklaagden voorgelegde stukken 17 tonen naar het oordeel van de rechtbank niet aan 

dat de bewoners reeds voor de einddatum van de incnminatieperlode zoals vermeld in dagvaarding 

de desbetreffende panden gelegen aan de hebben 

verlaten. Het vermoeden van bewoning zoals bhJkt uit de inschrijving in het bevolkingsregister wordt 

niet weerlegd. 

De beklaagden slagen niet in hun bewijslast. 

Er 1s geen reden om de duur van de incnmmat1eperlode in de tijd te beperken. 

1.2.2. Dwaling of onwetendheid als schulduitsluitingsgrond 

De rechtbank 1s van oordeel dat de overwegingen van de beklaagden nopens de dwaling of 

onwetendheid als schulduitsluitingsgrond nret relevant z1Jn. 

Door de beklaagden wordt dwahng of onwetendheid ingeroepen betreffende de omvorming van de 

éénsgezinswoningen tot kamerwonmgen. 

ZIJ stellen dat de rnnchtrng en ter besch1kkmgstelhng van de kamers rn de panden reeds gebeurde 

door de toenmalige eigenaar. 

De rechtbank stelt vast dat de beklaagden niet vervolgd worden voor inbreuken op de Codex 
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Vlaamse rutmteliJke ordening. 

De beklaagden worden onder de vermelding van de tenlasteleggingen Al en A2 enkel vervolgd om 

een woning of een spec1f1eke woonvorm die niet voldoet aan de vereisten van art. S§ 1 Vlaamse 

Wooncode te verhuren, te huur te stellen of ter beschikking te stellen. 

Zowel de eerste beklaagde, die bovendien bestuurder is van het groentenverwerkend bednJf 

als de tweede beklaagde, een managementvennootschap, ziJn voldoende vertrouwd met 

onroerende goederen en behoorden te weten dat ZIJ de elementaire veilighe1ds-, gezondhe1ds- en 

woonkwaliteitsnormen dienden na te leven wanneer ZIJ een woning of een specifieke woonvorm 

verhuren of ter beschikking stellen. 

Het feit dat de beklaagden na de aankoop van de panden m 2013 doch vóór de vastgestelde 

inbreuken daaraan verbeteringen hebben gebracht, zoals blijkt uit de stukken, bevestigt eens te 

meer dat zij maar al te goed beseften dat aanpassingen- en verbeteringen noodzakeliJk waren. 

Het feit dat de door hen uitgevoerde werkzaamheden niet voldoende waren kan niet als een 

onoverwinnelijke dwaling of onwetendheid bestempeld worden. 

Het aantal vastgestelde strafpunten toont aan dat er verschillende ernstige gebreken inzake de 

woonkwaliteit in de panden aanwezig waren (Kaft 1, stukken 2 tot 5 en Kaft Il, stukken 2 tot 5 en 

foto's technische vaststellingen). 
De beklaagden kunnen zich in die omstandigheden niet ernstig beroepen op onoverwinnelijke 

dwaling of onwetendheid. 
De beklaagden hebben zich blijkbaar bewust beperkt tot de uitvoering van een aantal basisherstel

werkzaamheden aan de desbetreffende panden. 

De ingeroepen onoverwmneliJke dwaling of onwetendheid 1s ongegrond. 

1.2.3. Decumul strafrechtelijke verantwoordelijkheid 

De beklaagden z1Jn van oordeel dat voor zover zich een strafrechtelijke veroordeling opdringt 

toepassing moet worden gemaakt van de decumulregehng zoals voorzien m het oud artikel 5 van het 

Strafwetboek. 

Tot 30 Juli 2018 lu idde artikel S, tweede lid, Strafwetboek als volgt: 

"Wanneer de rechtspersoon verantwoorde/ijk gesteld wordt uits/u,tend wegens het optreden van een 
ge1dentif1ceerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 
veroordeeld. Indien de geidentlf1ceerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd 
kan hij samen met de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld." 

De strafu1tsluitmgsgrond die vervat was in het vroegere tweede hd van artikel 5 van het Strafwetboek 

was van toepassing op het ogenblik van de feiten die zich ook voor 30 Juli 2018 situeerden. 

De rechtbank past , voor zover van toepassing, artikel 5, tweede hd (oud) Strafwetboek toe. 

Overeenkomstig artikel 5, eerste lid (oud strafwetboek) 1s een rechtspersoon strafrechtehJk 
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verantwoordelijk voor misdnJven die hetz1J een Intrinsiek verband hebben met de verwezenhJking 

van z1Jn doel of de waarneming van z1Jn belangen, of die, naar bhJkt uit de concrete omstandigheden, 

voor haar rekening z1Jn gepleegd. 
Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt mtslu1tend wegens het optreden van een 

ge1dentif1ceerde natuurllJke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan worden 

veroordeeld. 
Cumulatie in de vervolging en veroordeling van de rechtspersoon en de natuurl1Jke persoon is 

evenwel mogelijk indien de ge'identificeerde natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft 

gepleegd. 

De feiten vermeld onder de tenlasteleggingen Al en A2 z1Jn voor de eerste en tweede beklaagden 

voldoende bewezen 

Hiervoor baseert de rechtbank zich op de vaststellingen van de Woornnspecteur (Kaft 1, stukken 1 tot 

5 en Kaft 2, stukken 1 tot 5), het technisch verslag, het fotodoss1er en de verklaring van 

Uit het strafdossier blijkt dat de beklaagden zich gedurende een lange t1Jd schuldig hebben gemaakt 

aan het m1sdnJf en dat de panden gedurende meerdere Jaren verhuurd werden (stuk 47). 
Die vaststelling volstaat om te besluiten dat van de betrokken activiteit een gewoonte werd gemaakt. 

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon zal vaststaan Indien de 
verwezenlijking van het misdrijf hetzij volgt uit een wetens en willens genomen beslissing binnen de 

rechtspersoon, hetzij het gevolg 1s van een binnen deze rechtspersoon gepleegde na lat1ghe1d. 

Voor het vaststellen van dit morele element kan de rechtbank steunen op de gedragingen van de 

bestuursorganen van de rechtspersoon of haar gezagdragers, die onder meer natuurlijke personen 

kunnen z1Jn. 
Bij het bepalen van de strafrechtelijke verantwoordehJkheid van mag de rechtbank dus 

rekening houden met de gedragingen van 

De bewezen feiten werden met opzet, dit Is wetens en willens, gepleegd (cf. supra). 

Er 1s geen grond voor de toepassing van de decumul van de strafrechteh1ke verantwoordehjkheid 

tussen de rechtspersoon en de natuurhjke persoon, foor wiens optreden de 

rechtspersoon handelde. 

1.2.3. BEOORDELING VAN DE STRAF EN STRAFMAAT 

De bewezen verklaarde feiten van de tenlasteleggingen Al en A2 zijn de uitdrukking van een en 

hetzelfde misdadig opzet zodat er slechts één straf dient te worden opgelegd, namelijk de zwaarste. 

De verhuring van ongeschikte panden houdt een zware inbreuk m op de ve1hghe1d van de bewoners 

en hun levenskwaliteit. 
De beklaagden dienen zich bewust te ziJn van hun verplichtingen als verhuurder 

De verhuurde woningen moeten voldoen aan de vereisten van de Vlaamse wooncode en mogen 

enkel ter beschikking gesteld worden van de bewoners wanneer voldaan is aan de minimumnormen 

van ve1hghe1d, gezondheid en woonkwaliteit. 

De straf moet worden bepaald gelet op de aard en de ernst van de feiten, de begeleidende 

omstandigheden en de persoonhJkheid van de beklaagde . 
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De straftoemeting heeft niet enkel een vergeldingsfunctie maar beoogt ook preventie. 

Sinds de vastgestelde inbreuken hebben de beklaagden de nodige init1at 1even genomen om hieraan 

te verhelpen. 

Er werden regularisatieaanvragen ingediend bij de gemeente en bekomen. 

Naderhand werd verschillende aannemers gecontacteerd met het oog op de uitvoering van de 

noodzakehjke en essentiële renovatiewerken. 

Op 19 september 2019 werd voor het pand gelegen aan de 

2020 werd voor het pand gelegen aan de 

waren. 

en op 23 september 

vastgesteld dat er geen gebreken 

De eerste beklaagde en de tweede beklaagde hebben hun intentie om de regularisatievergunning 

aan te vragen en de kwahteitsgebreken te herstellen uitgevoerd binnen een periode van 3 jaar 

(cf. verklaring van 22 september 2017 van de beklaagden, Kaft 1, stuk 51). 

De straf moet van aard zijn de beklaagden ervan te weerhouden in de toekomst dergelijke fe iten te 

plegen . 
De rechtbank houdt tevens rekening met de afwezigheid van veroordehngen voor 1dent 1eke feiten. 

De rechtbank gaat niet in op het verzoek va n beklaagden om de gunst van de opschorting van de 

uitspraak van veroordeling te gelasten, waaromtrent het openbaar ministerie negatief advies heeft 

verleend, gelet op de aard en de ernst van de feiten en omdat er niet wordt aangetoond dat een 

veroordeling sociale en professionele gevolgen zou hebben die niet in verhouding st aan tot de ernst 

van de feiten. 

Rekening houdend met bovenstaande overwegingen 1s de rechtbank van oordeel dat een geldboete 

deels met uitstel voor de beide beklaagden een passende straf is om de beklaagden de ernst van de 

feiten te doen inzien en hen ervan te weerhouden om identieke feiten te plegen. 

2. DE HERSTELVORDERING 

2.1. De wooninspecteur stelde op 27 juli 2017 voor het pand gelegen aan de 

een herstelvordenng op die werd overgemaakt aan het parket. 

2"2. De wooninspecteur stelde op 31 jUh 2017 voor het pand gelegen aan de 

een herstelvordering op die werd overgemaakt aan het parket . 

2.3. Bij besluiten van 29 oktober 2019 neergelegd op de griffie stelt de Wooninspecteur dat de 

vordering van eiser tot herstel in de loop van het geding zonder voorwerp is geworden. 

In beslwten wordt nog de solidaire veroordeling gevorderd van de beklaagden tot betahng van de 

rechtsplegmgsvergoeding van 1.440,00 euro. 
Op de zitting verklaarde de raadsman van de Woonmspecteur niet langer aan te dringen op de 

rechtspleg1ngsvergoeding 
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2 4. De rechtbank stelt vast dat gelet op de uitgevoerde herstellingswerken de herstelvorderingen 

voor de panden gelegen aan de en zonder voorwerp zijn. 

2.5. De door de Wooninspecteur gevorderde rechtsplegmgsvergoedmg wordt ongegrond verklaard. 

De rechtbank heeft vastgesteld dat de herstelvorderingen zonder voorwerp ZIJn. 

Bij afwezigheid van een wettehJke grondslag kunnen de beklaagden niet worden veroordeeld tot 

betaling van een rechtspleglngsvergoeding aan een herstelvorderende overheid. 

De vordering van de beklaagden om eiser m herstel t e veroordelen tot betaling van een 

rechtsplegmgsvergoedmg van 1.440,00 euro wordt ongegrond verklaard. 

3. OP BURGERLIJK GEBIED 

Voor zoveel als nodig worden de burgerhJke belangen overeenkomstig art. 4 al.2 van de 

voorafgaande titel van het Wetboek va n strafvordering ambtshalve aangehouden . 

OM DEZE REDENEN, 
DE RECHTBANK, 

Gezien de artikelen van voormelde tenlasteleggingen, alsook de artikelen 

- 2 en volgende Wet 15 06 1935 op het gebruik der talen m gerechtszaken 
- 182, 184, 185, 189, 190, 194 Wetboek van Strafvordering 
- 38, 40, 65 Sw. 
-1, 8 §1 W. 29.06.1964. 
- 1 Wet 05.03.1952 laatst gewiJz1gd ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016 
- 29 Wet 1.8.1985 laatst gew1Jz1gd ingevolge artikel 59 van de wet van 25 december 2016 

OP STRAFGEBIED 

Ten aanzien van de eerste beklaagde 

Verklaart de tenlasteleggingen Al en A2 voor de eerste beklaagde bewezen. 

Veroordeelt de eerste beklaagde voor de gezamenlijke bewezen verklaarde 
tenlasteleggingen tot een geldboete van 16.000,00 euro, namelijk 2.000,00 euro verhoogd met 70 
opdeciemen, deels met uitstel zoals hierna bepaald. 

Aangezien de hoofdgevangen1sst raf niet meer dan vijf jaar gevangenis bedraagt en de beklaagde nog 
geen veroordeling heeft ondergaan tot een hoofdgevangen1sstraf van meer dan twaalf maanden of 
tot een gelijkwaardige straf die m aanmerking genomen wordt overeenkomst ig artikel 99brs van het 
Strafwetboek en de opgelegde straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van 
andere of analoge misdrijven te voorkomen gelast dat: 

- de tenuitvoerlegging van de geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie jaar met 
uitzondering van 6.000,00 euro effectief, namelijk 750,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen, 
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- -- ---1:--~ ------ ---------------

mits de veroordeelde gedurende de proeftijd geen nieuw misd rijf pleegt dat de veroordeling tot 
een criminele straf of tot een hoofdgevangenisstraf va n meer dan zes maanden zonder uitstel of tot 
een gelijkwaard ige straf die 1n aanmerking genomen wordt overeenkomstig artikel 99bis Sw. ten 
gevolge heeft 

Zegt voor recht dat de geldboete bij niet betaling binnen de wettelij ke termijn zal kunnen vervangen 
worden door een gevangenisstraf van 90 dagen . 

Veroordeelt tot bet ali ng van een bedrag van 200,00 euro , namelijk 25,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen, als bijdrage tot de financiering van het Fonds tot flnanclèle hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders . 

Veroordeelt tot het betalen van een vaste vergoeding in strafzaken van 50,00 euro. 

Veroordeelt tot het betalen van een bedrag van 20,00 ais bijdrage voor het 
Begrotingsfonds voor de 1und1sche tweedelijnsbijstand . 

Veroordeelt tot het betalen van de gerechtskosten begroot op 15,06 euro. 

Ten aanzien van de tweede beklaagde 

Verklaart de tenlasteleggingen Al en A2 voor de tweede beklaagde bewezen. 

Veroordeelt de tweede beklaagde voor de gezamenlijk bewezen verklaarde 
tenlast eleggrngen tot een geldboete van 24.000,00 euro, namelijk 3.000,00 euro verhoogd met 70 
opdeciemen, deels met uitstel zoals hierna bepaald. 

Aangezien de beklaagde voldoet aan de wettelijke vereisten om uitstel te verkrijgen en de opgelegde 
straf een voldoende waarschuwing zal uitmaken om het plegen van andere of analoge misdrijven re 
voorkomen gelast dat 

- de tenuitvoerlegging van de geldboete zal uitgesteld worden voor de duur van drie jaar met 
uitzondering van 12.000,00 euro effectief. namelijk 1.500,00 euro verhoogd met 70 opdeciemen. 

Veroordeelt tot betaling van een bedrag van 200,00 euro , namelijk 25,00 euro verhoogd 
met 70 opdeciemen, als bijdrage tot de f inanciering van het Fonds tot financ1èle hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders . 

Veroordeelt tot het betalen van een vaste vergoeding In st rafzaken van 50,00 euro , 

Veroordeelt tot het bet alen van een bedrag van 20,00 euro als bijdrage voor het 
Begrot ingsfonds voor de jUnd1sche tweedehJnsb1Jstand , 

Veroordeelt tot het betalen van de gerechtskosten begroot op 15,06 euro. 
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DE HERSTELVORDERING 

Zegt voor recht dat de herstelvordering zonder voorwerp 1s geworden. 

Verklaart de vordering van eiser tot herstel tot veroordeling van de beklaagden tot betaling van een 
rechtsplegingsvergoeding ongegrond. 

Verklaart de vordering van de eerst e en tweede beklaagden tot veroordel ing van eiser tot herstel om 
een rechtsplegingsvergoeding te betalen ongegrond. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de burgerhj ke belangen overeenkomstig artikel 4 al. 2 van de voorafgaa nde titel van het 
Wetboek van Strafvordering ambtshalve aan . 

Alles wat voorafgaat gebeurde in openbare terechtzitting in het Nederlands overeenkomstig de 
bepalingen van de wet op het gebruik van talen in gerechtszaken. 

Aldus uitgesproken te KortriJk, m het gerechtsgebouw, In de openbare zitting van de ZEVENTIENDE 
KAMER, op heden veertien december tweeduizend en twintig. 

Aanwezig: alleenzetelend rechter 
substituut-Procureur des Konings, 

griffier 




