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1. TENLASTELEGGINGEN 

.. ·--~-----------------

INZAl<E HET OPENBAAR MINISTERIE 

DE HERSTELVORDERENDE OVERHEID 

DE WOON INSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, 

met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 88 bus 22. 

herstelvorderende overheid, ter zitting vertegenwoordigd 
door mr. loco mr. 

BEKLAAGDE 

geboren te nn 
ingeschreven te (V. 

van ~elgische nationaHteit 
(R.R. ~ 

beklaagde, ter zitting b11gestaan door mr. 

en mr. 

De procureur des Konings vervolgt de beklaagde als dader of mededader in de zin van artikel 
66 van het strafwetboek voor de volgende strafbare feiten: 

Bij inbreuk op artikel 5, st rafbaar gesteld bij artikel ZO §1 al 1 en/of al 2 van het Decreet dd. 
15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder 
of als persoon die een woning ter beschikking stelt, een onroerend goed dat niet voldoet aan 
de vereisten en normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur 
gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning, namelijk 

Te van 10 december 2017 tot en met 6 juli 2018 

een pand, gelegen te kadastraal gekend onder 
zijnde een eengezinswoning in open 

bebouwing met loods achteraan, ten tijde van de feiten in eigendom toebehorende aan de 
met ondernemingsnummer thans eigendom 

zijnde van ingevolge akte van aankoop dd. , verleden door notans 
voor bewoning ter beschikking te hebben gesteld terwijl dit volgens de 

detailbeschrijving in het proces-verbaal niet voldeed aan de hoger 
beschreven normen inzake veiligheid, gezondheid en woonkwaliteit 
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2. PROCEDURE 

Beklaagde werd gedagvaard b1J rechtstreekse dagvaarding betekend op 31 juli 2020 
aan beklaagde in persoon (art. 33 Ger.W.), overgeschreven op het Kantoor Rechtsz-ekerhe1d 
Hasselt 2 op 3 augustus 2020 in de z,n van artikel 3.49, § 1, pte lid Vlaamse Codex Wonen. 

Ter terechtzitting van 6 oktober 2020 werden overeenkomstig artikel 152 Sv. 

conclusietermijnen bepaald . 

Alle conclusies werden tijdig neergelegd ter griffie. 

De zaak werd behandeld in openbare zit tingen van 5 januari 2021 en 2 februari 2021, waar de 
zaak voor zoveel als nodig hernomen werd voor de anders samengestelde zetel en waar 

werden gehoord: 

- het openbaar ministerie, in ziJn vordering; 

- de Vlaamse Wooninspecteur, in ziJn vordering, verwoord door mr. loco 

mr. die geactualiseerde conclusies en een stuk neerlegde; 

- beklaagde m haar middelen van verdediging, b1Jgestaan door mr. 

en mr. 

Beklaagde verzette zich niet tegen de neerlegging van de geactualiseerde conclusies 
en het stuk door de Vlaamse Woonmspecteur. 

De conclusies en stukken van partijen werden in het beraad betrokken. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. Actualisering tenlastelegging 

Artikel 5 Vlaamse Wooncode werd met ingang van 1 Januari 2021 vervangen door artikel 3.1 

Vlaamse Codex Wonen. 

Artikel 20, § 1, 1s1e hd en 2de lid Vlaamse Wooncode, dat inbreuken op voornoemd artikel 5 
strafbaar stelde, werd vervangen door de artikelen 3.34 en 3.35 Vlaamse Codex Wonen. De 

strafmaten bleven ongewiJzigd. 

De feiten ziJn derhalve nog steeds strafbaar en worden nog steeds op dezelfde wijze bestraft. 
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3.2. Beoordeling van de schuld 

1. De rechtbank is van oordeel dat de geactualrseerde tenlastelegging bewezen is op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek en van het onderzoek t1Jdens de zitting. 

De rechtbank verwiJst in het bijzonder naar: 

- de vaststellingen van de woonrnspecteur brj ziJn onderzoek ter plaatse op 6 juli 2018, 
waarbij werd besloten tot een onbewoonbaarheid omwille van 147 strafpunten (stuk 
13), omwille van ernstige vochtproblemen met schimmelvorming, gebrek aan 
verlucht ing, elektrocutiegevaar, onbestaande brandbeveihgrng, gebrek aan water en 
verwarming, ... (stuk 27); 

het omstandig verslag onbewoonbaarheid (stuk 11); 

- de ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring door de burgemeester van op 

12 november 2018 (stuk 66); 

het "voorstel overeenkomst van bezettmg ter bede" van 10 december 2017 (stuk 40): 

o met vermelding onder : 
• artikel 1: "woonhuis met magazijn"; 
• artikel 9: dat de sleutels werden overhandigd; 

o ondertekend door beklaagde en 

- de gegevens uit het rijksregister, waaruit blijkt dat van 26 maart 
2018 tot 14 mei 2018 ziJn hoofdverbliJfplaats vest igde rn het pand gelegen te 

:stuk 49); 

de verklaring van (toenmalige echtgenote va r 1, 

die op 6 juli 2018 verklaarde dat: 

o zij in het pand woonde sedert april-mei 2018, eerst samen met haar echtgenoot 
( 1, nadien alleen; 

o de sleutels van het pand door de 11huisbazin" werden overhand igd aan haar 
echtgenoot 1 1; 

Deze elementen tezamen genomen, wordt beklaagde 
tenlastelegging, zoals geactualiseerd. 

schuldig bevonden aan de 

2. Partijen ziJn het erover eens dat het pand vernoemd onder de tenlasteleggrng geenszrns 
voldeed aan de vereisten van 5 Vlaamse Wooncode, thans artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen. 

3. Beklaagde was zaakvoerster van de vennootschap 
mandaat waaraan een einde kwam ingevolge faillissement van de vennootschap op 13 
f ebruari 2017 met aanstelling van meester als curator. 

Vanaf dat ogenblik verloor beklaagde elke zeggenschap omtrent de vennootschap en haar 
vermogen. Bijgevolg kon ZIJ geen contracten meer afsluiten namens de vennootschap. 
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Z1J houdt voor dat ze er louter m het belang van de gefailleerde vennootschap voor trachtte 
te zorgen dat de onroerende goederen van de vennootschap nog konden blijven renderen m 
afwachting van een beslissing omtrent de bestemming van elk van de onroerende goederen. 

In die zin stelt beklaagde dat zij op 10 december 2017 samen met 
het "voorstel overeenkomst van bezetting ter bede" ondertekende onder de "opschortende 
voorwaarde" van goedkeuring door de curator. Volgens beklaagde benaderde 

haar, stellende dat hij loodgieter was en dringend een opslagruimte nodig had. 
Het zou geenszins de bedoeling zijn geweest om het pand te bewonen. 

4. Artikelen 3.34 Vlaamse Codex Wonen stelt niet enkel het effectief verhuren van een pand 
dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, strafbaar (ten deze "een woonhws met 
magazijn"), maar ook het te huur stellen ervan rechtstreeks, dan wel via tussenpersoon. 

Beklaagde, ook al had zij daartoe geen enkel mandaat (hetgeen in principe onmogehjk is, 
gezien een gerechtelijk mandaat niet kan gedelegeerd worden), tekende volgens de 
overeenkomst van 10 december 2017 "m opdracht van" en trad derhalve minstens als 
tussenpersoon op in de zm van artikel 3.34 Vlaamse Codex Wonen. Het is daarbij niet relevant 
of er uiteindelijk effectief ter beschikking werd gesteld en of er goedkeuring kwam van de 
curator. 

Niet de benaming van de overeenkomst gegeven door beklaagde, enkel haar bedoeling om 
het pand ter beschikking te stellen voor bewoning is hierbij relevant. Deze kan blijken uit alle 
elementen van het strafdossier, zoals ten deze de overeenkomst (vermelding woonhuis, 
hete:een bewoning alleszins niet uitslwt én de afgifte van de sleutels), de vaststelltng dat 

de woning effectief bewoonde en de daarmee overeenstemmende 

verklaringen van 

Het feit dat het omwille van de slechte staat duidelijk zichtbaar was dat de woning onmogehjk 
dienst kon doen voor bewoning, 1s niet relevant bij de beoordeling, nu er steeds mensen Zijn 
die zich m dermate penibele situat ie bevinden dat zij genoegen nemen met een dak boven 
hun hoofd boven de kwaliteit ervan en dit zelfs op gevaar af voor hun eigen gezondheid en 
eigen leven. Dergelijke wanhoop blijkt trouwens uit de berichten van de echtgenote van 

aan beklaagde (stuk 31-36). 

5. Bovendien werd er zelfs een begin van uitvoering gegeven aan de overeenkomst door 
overhandiging van de sleutels op 10 december 2017 door beklaagde, waardoor er (voor zover 
relevant) geen sprake is van een opschortende (art. 1181, 2d~ lid B. W.), maar een ontbindende 
voorwaarde (art. 1183, p te hd B.W.). In die zin 1s de betaling van de waarborg eveneens een 
ontbindende voorwaarde en aldus Is de al dan niet betaling ervan evenmin relevant b1j de 
beoordeling. 
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6. Noch berichtenverkeer tussen beklaagde en bewoonster (stuk 31-36), noch het 
feit dat ooit aangifte deden van de slechte staat van het pand onder 
de tenlastelegging, doen afbreuk aan het voorgaande en doen geenszins besluiten dat zij 
wisten dat ziJ het pand niet mochten bewonen. Deze houding kan evengoed ingegeven ziJn 
vanuit het feit dat er geen reactie volgde op de niet-betaling van de waarborg en/of de 
"bezettingsvergoeding". 

Het feit dat beklaagde na de ondertekening van de "voorstelovereenkomst" en de 
overhandiging van de sleutels op 10 december 2017 de zaken gewoon verder op hun beloop 
het gaan, zonder de curator in kennis te stellen van de "voorstelovereenkomst" om vervolgens 
pas op te treden tegen de bewoning wanneer de initiële vaststellingen van de feiten onder de 
tenlastelegging werden gedaan, kan door beklaagde geenszins in haar voordeel ingeroepen 
worden. Beklaagde verzaakte in die zin minstens bewust aan meer concrete kennis omtrent 
de daadwerkelijke bestemming van het pand en stond door het gebrek aan kennisgeving aan 
de curator, evenmin de curator toe om op te treden. De curator verklaarde immers op 17 juh 
2019 nooit enig voorstel tot overeenkomst te hebben gezien (stuk 72). 

7. Dat noch beklaagde, noch de gefailleerde vennootschap enig bedrag zou hebben ontvangen 
vanwege "bezetter" doet evenmin ter zake, aangezien dit nog steeds niet 
wegneemt dat er in het vermogen van de gefailleerde vennootschap minstens een 
schuldvordering ontstond, dewelke in rechte zou kunnen worden afgedwongen en doordat 
deze in de failliete boedel zou worden opgenomen, leverde dit tevens onrechtstreeks een 
potentieel voordeel op in hoofde van beklaagde. 

8. Beklaagde verzoekt de rechtbank op te roepen als getuige. Dit is volgens 
de rechtbank in deze niet noodzakehJk en vormt geenszins een inbreuk op het recht van 
verdediging van beklaagde m de zin van artikel 6 E.V.R.M., aangezien de bewijzen waarop de 
rechtbank zich baseert, niet louter en alleen zijn gesteund op de verklaring van deze getuige, 
maar op matenele bew1Jselementen, in het b1Jzonder de ontwerpovereenkomst (inclusief de 
inhoud) ondertekend door beklaagde. 

In artikel 1 van de "voorstel overeenkomst van bezetting ter bede" werd immers uitdrukkehJk 
melding gemaakt van "woonhuis" en voor het overige verbiedt de "voorstelovereenkomst" 
nergens dat het pand zou mogen bewonen. Tevens mocht ::>m d 1ezelfde 
reden als toenmalige echtgenote van het pand eveneens bewonen. 

In de "voorste/overeenkomst" wordt nergens melding gemaakt van enig ondernemings
nummer op naam van of een vennootschap waaronder hij een handelsactiviteit 
uitoefende en bovendien bhJkt uit onderzoek van het openbaar ministerie dat 
geen ondernemingsnummer heeft en werkzaam is als arbeider biJ de Groendienst van de Stad 

- ---- - -----------------
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9. Beklaagde beging dan ook een inbreuk op artikel 5 Vlaamse Wooncode, thans artikel 3.1 
Vlaamse Codex Wonen. 

3.3. Straftoemeting 

Het opleggen van de hierna vermelde straffen en strafmaten zijn gepast, rekening houdend 
met: 

- de feiten, in het b1Jzonder: 

o de aard, de ernst en de maatschappelijke laakbaarheid ervan; 

o de omstandigheden waarin ze plaatsvonden; 

o de mogelijke gevolgen ervan voor de bewoners; 

- beklaagde en haar: 

o persoonhjkheid, zoals die bhjkt u,t het strafdossier en haar strafrechtelijk 
verleden; 

o persoonlijke, professionele en financiële situatie; 

o leeftijd. 

De bewezen verklaarde feiten z1Jn ernstig. Beklaagde stelde een woning die zich in een 
erbarmelijke toestand bevindt ter beschikking voor bewoning en trok zich hierna verder niets 
aan van het pand. Dat hierdoor de veiligheid en de gezondheid van de bewoners ernstig In het 
gedrang kwam. 

Een hoofdgevangenisstraf en een geldboete zoals hieronder nader bepaald, zijn gepast. 

3.4. De herstelvordering van de Vlaamse Wooninspecteur en de Gemeente 

1. Artikel 20b1s Vlaamse Wooncode, dat de herstelvordenng regelde, werd ongewijzigd 
overgenomen in de artikelen 3.43 t.e.m. 3.48 Vlaamse Codex Wonen, die in werking t raden 
op 1 Januari 2021. 

2. Middels ziJn herstelvordering van 3 augustus 2018 gericht aan het openbaar ministerie (stuk 
29}, waarbij het college van burgermeester en schepenen van de gemeente zich 
aansloot bij beslissing van 4 september 2018 (stuk 30), vorderde de Vlaamse Wooninspecteur dat: 

beklaagde zou worden veroordeeld tot: 

o het uitvoeren van de nodige herstellingen, dewelke maximaal 10 maanden in 

beslag nemen (stuk 26); 

o en dit onder verbeurte van een dwangsom van 150,00 euro per dag vertraging; 

het vonnis uitvoerbaar bij voorraad zou worden verklaard . 

-- -----------• - - -- - -- --------------- - - - ----- - --•• - .. - -- - -- - •----- -----------------•- ----- .-. - N - - - -
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Deze herstelvordermg werd gemotiveerd vanuit het oogpunt van de conform1te1t van de 
woning, vermeldt de gebreken op basis waar van het herstel wo rdt gevorderd en is erop 
gericht om de woning te laten voldoen aan de elementaire veil igheids-, gezondheids- en 
woonkwahte1tsvere1sten in de zin van artikel 3 .1 Vlaamse Codex Wonen. 

De herstelvordering voldoet derhalve aan artikel 3.44 Vlaamse Codex Wonen en de gevorderde 
herstelmaatregelen zijn, mede gelet op en artikel 1 Eerste Aanvullend Protocol E.V.R.M.: 

niet onevenredig in verhouding tot de door artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen beoogde 
elementaire veihgheids-, gezondhe1ds- en woonkwahte1tsvereisten; 

- niet kennehJk onredelijk, nu de voordelen die de herstelmaatregelen voor de 
woonkwaliteit opleveren in verhouding staan tot de last die ze voor beklaagde als 

overt reder veroorzaken. 

3. Het is gepast om een dwangsom op te leggen, zoals nader bepaald in het beschikkend 
gedeelte en dit per dag vert raging na de opgelegde hersteltermijn, die ingaat vanaf datum van 
betekening van onderhavig vonnis. De dwangsom za l verbeuren vanaf de eerste dag na de 

hersteltermijn. 

De eerste vaststellingen dateren inmiddels van 6 Juli 2018 en uit het strafdossier blijkt niet, 
noch wordt door beklaagde iangetoond dat: 

- én zij overeenkomstig artikel 3.46 Vlaamse Codex Wonen inmiddels het nodige deed 
opdat alle vastgestelde gebreken werden weggewerkt; 

- én het pand op heden voldoet aan alle vereisten uit artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen 
en dat de ve1hghe1d en/of de gezondheid van hu1d1ge en toekomstige bewoners van 
het pand niet meer m gedrang kunnen komen; 

het ofwel thans onmogelijk zou zijn nog over te gaan tot de uitvoering van de herstel
maatregel, ook al werd het pand inmiddels overgedragen aan een derde ( 1 

wiens titel in de zin van artikel 3.49, § 3, 2de lid Vlaamse Codex Wonen werd 
overgeschreven (stuk 104) vóór de overschrijving van de inleidende dagvaarding op 3 
augustus 2020 overeenkomstig artikel 3.49, § 1, pte hd Vlaamse Codex Wonen. 

Wat dit laatste betreft, bhJft het van belang dat de inbreuken worden stopgezet opdat de 
veiligheid en/of de gezondheid van bewoners in de toekomst niet meer in het gedrang kan 
komen, reden waarom overeenkomstig artikel 3.49, § 3, l ste lid Vlaamse Codex Wonen deze 
maatregel in beginsel door iedereen moet worden gedoogd. 
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4. Gelet op de herstelvordering, dient tevens te worden bevolen dat de woonrnspecteur en 
het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente 

- overeenkomstig artikel 3.47, 1s1e lid Vlaamse Codex Wonen ambtshalve in de 
uitvoering van de herstelmaatregelen kunnen voorzien voor het geval dat deze door 
de beklaagde niet binnen de gestelde termijn worden uitgevoerd; 

- overeenkomstig artikel 3.48, pte lid Vlaamse Codex Wonen worden gemachtigd de in 
het beschikkend gedeelte nader bepaalde kosten van herhuisvesting va n de 
bewoner(s) van het kwestieuze pand terug te vorde ren van beklaagde, gelet op het 
feit dat beklaagde, zoals bepaald onder de bewezen verklaarde tenlastelegging, een 
niet-conform onroerend goed dat niet hoofdzakehJk voor wonen bestemd 1s 
rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurde, te huur stelde of ter beschikking stelde 
met het oog op bewoning (art. 3.33 of 3.34 Vlaamse Codex Wonen); 

met de verplichting voor de beklaagde als overtreder om alle uitvoeringskosten (art. 3.47, 2de 
hd Vlaamse Codes Wonen) en/of herhuisvestrngskosten (art. 3.48, 2de lrd Vlaamse Codex 
Wonen) te vergoeden op vertoon van een staat, opgesteld door de wooninspecteur of het 
college van burgemeester en schepenen van de Gemeente of begroot en 
uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter rn de burgerliJke rechtbank. 

5. De rechtbank zret geen redenen om de beslrssrng uitvoerbaar bij voorraad te verklaren In 
de zrn van artrkel 203, § 3 Sv. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de beslissing over de burgerliJke belangen aan. 

TOEGEPASTE WETTEN 

Er werd rekening gehouden met volgende wettelrjke bepalrngen: 

Wetboek strafvordering art. 162, 185, 194, 197; 
Strafwetboek art. 25, 38, 40, 44,45; 
Wet 05.03.1952 art.1 Wet 25.12.2016 art. 59 
Wet 01.08.1985 art. 29 geWIJZigd door Wet 22.04.2003 art. 3 gewrJzrgd door KB. 31.10.2005 

art. 1; 
KB. 28.12.1950 art. 91; 
Wet van 19.03.2017 art. 4 §2; 
Burgerlijk wetboek art. 1382 
Art. 4 Vt.S.V. 
Ger.W. art. 1022; 
K.B. 26.10.2007 art. 1,2,3,6,8,10; 
Wet 15.06.1935 art. 13,14,31-41; 
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De wetsbepalingen zoals vermeld in de geding1nle1dende akte en de wetsbepalingen 
aangehaald in dit vonnis. 

UITSPRAAK 

De rechtbank beslist op tegenspraak. 

OP STRAFGEBIED 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging, zoa ls geactual iseerd. 

Veroordeelt beklaagde voor de feiten onder de tenlastelegging tot: 

- een gevangenisstraf van 6 maanden; 

- een geldboete van 1.500 euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 
12.000 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen. 

Verplicht beklaagde bij t oepassing van artikel 29 Wet 01.08.1985, gewijzigd 
b1J Wet 22.04.2003, l<.B. 19.12.2003 en K.B. 31.10.2005 tot betaling van een bedrag van 25 
euro, verhoogd met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200 euro, bij wijze van bijdrage tot 
de financiering van het 81Jzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettehjke 
gewelddaden, ingesteld bij artikel 28 Wet 01.08.1985. 

Legt aan beklaagde overeenkomstig artikel 91, 2de hd en 149 K.B. 28.12.1950, 
houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, een vergoeding op 
van 50,00 euro. 

Veroordeelt beklaagde 
tot een bijdrage van 
tweede l 1Jnsb1jsta nd. 

Veroordeelt beklaagde 
om: 

overeenkomstig artikel 4, § 3, lste lid Wet 19.03.2017 
20,00 euro aan het begrotingsfonds voor de juridische 

>Vereenkomstig artikel 3.43 Vlaamse Codex Wonen, 

- aan het pand gelegen te kadastraal gekend onder 
~e nodige werken uit 

te (laten) voeren en alle vastgestelde gebreken weg te werken opdat het pand (terug) 
zou voldoen aan de vereisten uit artikel 3.1 Vlaamse Codex Wonen; 

- dit binnen een termijn van 12 maanden na de betekening van dit vonnis; 

- en zulks onder verbeurte van een DWANGSOM van 150 euro per dag vertraging vanaf 
de eerste dag na het verstrijken van voornoemde hersteltermijn van 12 maanden 
met een maximum van 150.000 euro. 
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ZEGT VOOR RECHT dat de Vlaamse Woonmspecteur en de gemeente mdien de 
herstelmaatregel niet vrijwillig wordt w tgevoerd, overeenkomstig artikel 3.47 Vlaamse Codex 
Wonen zelf ambtshalve in de uitvoering ervan kunnen voorzien en dat in zulk geval beklaagde 

wordt verplicht alle uitvoeringskosten te vergoeden op vertoon van een 
staat, opgesteld door de Vlaamse Woon inspecteur en/of de gemeente of begroot 
en uitvoerbaar verklaard door de beslagrechter in de burgerlijke rechtbank. 

Machtigt overeenkomst ig art ikel 3.48 Vlaamse Codex Wonen de wooninspecteur en de 
gemeente om volgende kosten van herhuisvesting van de bewoner(s) van de 
ongeschikte of onbewoonbare woning terug te vorderen van beklaagde als verhuurder of 
persoon die de woning ter beschikking stelde: 

1. de kosten om de woning te ontruimen; 

2. de kosten voor het vervoer en de opslag van het meubilair en de goederen van de 
bewoner(s); 

3. de installat iekosten met betrekking tot de nieuw te bet rekken woning; 

4. gedurende een penode van maximaa l één jaar: het verschil tussen de kosten per 
maand van de woning, vermeld in punt 3., of van het verbliJf meen daartoe uitgeruste 
voorziening, en 20 % van het maandelijkse beschikbare inkomen van de bewoner. 

Verzoekt de griffie om overeenkomstig art ikel 3.45 Vlaamse Codex Wonen een afschrift van 
onderhavig vonnis te bezorgen aan de Vlaamse Wooninspecteur en de Gemeente 
binnen de termijn om rechtsmiddelen tegen de uitspraak aan te wenden. 

Zegt voor recht dat huidige eindbeshssmg overeenkomstig artikel 3.49, § 1, 2de lid Vlaamse 
Codex Wonen en artikel 84, l ste hd Hypotheekwet op de kant van de overgeschreven 
dagvaarding dient te worden overgeschreven door het bezorgen aan de Algemene 
Administ ratie van de Pat rimoniumdocumentatie van twee uittreksels van het vonnis 
afgegeven door de griffier met vermeldi ng van: 

de naam, de voornamen en de woonplaats van de partijen; 

het beschikkende gedeelte van de beslissing; 

de vermelding van deze rechtbank, afdeling en kamer, die de beslissing wees. 

Veroordeelt beklaagde 
begroot op 345,73 euro. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

tot de kosten van de publieke vordering, tot op heden 

Houdt de uitspraak omtrent de burgerhJke belangen aan. 

Alles gebeurde in de Nederlandse taa l overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

------- ---------------
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Dit vonnis 1s m openbare zitting uitgesproken op dinsdag 2 maart 2021 door de rechtbank van 
eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sect ie correct ioneel, 13D kamer, samengesteld uit: 
De heer alleenzetelend rechter, 
in aanwez1ghe1d van het openbaar min1stene, 
met bijstand van de heer griffier. 

----------------- - -------- - - --- -------- -- - - ------------




