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INZAKEVAN : 

Oe Heer Proa~reur des Konings bij het parket Halle-VIlvoorde, In 

naam van zijn ambt 

TEGEN: 

1) _geboren te 
1, wonende te 

van Italiaanse nationaliteit. 

Die niet verscheen. 

,geboren te 
- , wonende te 

van Belgisme nationaliteit. 

die verscheen, bijgestaan door Mr. 

) op 

op 

, advocaat. 

s~~~~ 3) , geboren te op 

TENLASTELEGGINGEN 

Bel<laagd van: 

wonende te 
van Italiaanse nationaliteit. 

Die niet verscheen. 

, met als KBo-nummer 
met maatschappelijke zetel gevestigd te 

Vertegenwoordigd door Mr. , advocaat. 

Beklaagden. 

Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 
Te In de periode van 15 september 2014 tot en met 22 juni 2018 
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als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die een won1ng ter 
beschikking stelt, een woning of een spedfieke woonvorm, als vermeld In artikel 5 § 311d 1 
van het Decreet van 15 juli 1gg7 houdende de Vlaamse Wooncode, die niet voldoet aan de 
verelsten en normen, vastgesteld met toepassing van artikel 5 van voornoemd Decreet, 
rechtstreeks of vla tussenpersoon, te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter beschîkkins 
gesteld met het oog op bewoning, 

namelijk 11 kamers die ongeschikt zijn. 

(art. 2 § 1, 31•, en 20 § llld 1 Decreet 15 jull1997 houdende de Vlaamse Wooncode) 

Overwegende dat de verdachten tevens gedagvaard worden om zich overeenkomstig 
artikel 20bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, te horen 
veroordelen tot het herstel van de gebreken van de woning, overeenkomstig de 
herstelvordering van de wooninspecteur van 18 mei 2018. 

Overwegende dat de verdachte tevens gedagvaard wordt 
om zich overeenkomstig art. 42, 3· en 43 bis Strafwetboet te horen veroordelen tot de 
bijzondere verbeurdverklaring van een bedrag van 161.000 euro, zijnde de 
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, berekend als volgt: 

pand werd verhuurd van september 2014 tot en met juni 2018: 46 maanden x 3.SOO euro 
huur per maand. 

OVergeschreven op het karrt001 Rechtszekerhela , op 5 december 2018, ref. :. 

ref. , op 2Z no~mber 2018, ref. 
enNif, ~ 

*** 
IN AANWEZIGHEID VAN: 

DE WOON INSPEtnUit handelend In naam van het Vlaamse Gewest, met kantoor te 3000 
Leuven, Dirk Boutsgebouw, Dlestsevest 6 bus 93 

EISER TOT HERSTEL, 

Vertegenwoordigd door Mr. , advocaat, 

***** 
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1. DE PROCEDURE: 

Beklaagden werden op verzoek van de Procureur des Konings rechtstreeks gedagvaard om 
te verschijnen voor de 25• kamer van deze Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg op 
de openbare terechtzitting van 24 januari 2019, waarop bij beschikking conclusietermijnen 
werden bepaald en een pleitdatum werd vastgesteld. 

De rechtbank nam kennis van volgende conclusies en stukken: 
Een conclusie voor de Wooninspecteur neergelegd op 29.3.2019; 
Beslulten voor vierde beklaagd neergelegd op 28.2.2019; 
Een condusle voor tweede beklaagde neergelegd op 28.2.2019. 

Op de openbare terechtzittingen van 6 juni 2019 werd de zaak behandeld en In beraad 
genomen. oe rechtbank heeft gehoord: 

Mevrouw V . , Substftuut-Procureur des Konings, In haar vordering; 
De eiser tot herstel In zijn middelen en vordering, die een stukkenbundel · 
neerlegde; 
Tweede beklaagde bijgestaan door zijn raadsman, Mr. 
mlddelen en verdediging; ziJ legden een stuk neer; 
Mter voor en in naam van vierde beklaagde. 

'• In hun 

De aanwezige beklaagden hebben de gelegenheid gekregen als laatste het woord te 

nemen. 

Eerste en derde beltlaagden verschenen niet noch Iemand voor hen, hoewel ze geldig 
gedagvaard zijn, zodat de zaak lastens hen biJ verstek werd behandeld en ill beraad 
genomen. 

2. ElfMENTEN VAN HET STRAFDOSSIER: 

1. 
Vierde beklaa~de Is de volle eigenaar van een handelshuis gelegen te 

. kadastraal gekend als 
verworven door inbreng In natura op 11.6.1990. 

2. 
Op 26 januàli 2018 om 21.55 uur wordt door de politie vastgesteld dat het gebouw werd 
omgevormd tot een togementsplaats voor een 25-tal mensen zonder de woonkwaliteiten 
en het recht op een menswaardig onderkomen te garanderen. 

Er wordt vastgesteld dat In de annex I voormalige garage een gemeenschappelijke keuken 
is geïnstalleerd waar twee grote eettafels staan. Er blijken een 25-tal personen aanwezig te 
zijn. De verbalisant telt dertig bedden verspreid over een elftal kamers. Alle kamers van het 
pand worden gebr.ulkt als slaapplaats, In totaal12 kamers (3 kamers op het gelijkvloers en 9 
op de eerste verdieping}. Op de eerste verdieping Is één badkamer voorzien met toilet, 
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doudle en lavabo. Op het gelijkvloers zijn 4 sanitaire ruimtes voorzien waarvan 3 bestaande 
uit tollet en douche doch waarvan maar één toilet werkt. Op het plafond van deze ruimtes 
Is schimmel te zien. Verder In de gang Is er nog een wastafel. 

Er wordt nog vastgesteld dat er geen brandblusapparaten en geen nooduitgangen voorzien 
zijn. Er kan geen keuringsvers4ag van de brandweer worden voorgelegd. Er zijn onveilige 
stopcontacten en elektrische draden. 

Eerste beklaagde wordt ontmoet en verhoord. Oe aanwezige mannen werken voor zijn 
firma. Hij huurt het huls en laat hen hier wonen. 

Alle aangetroffen mannen zijn Roemenen die zeggen "ergens" te werken voor de firma· 
Niemand Is officieel op het adres Ingeschreven. 

Oe firma wordt beheerd door eerste beldaagde en heeft haar zetel In Slovaldje. 

Volgens eerste beklaagde gebeurt alles met de toestemming van de eigenaar, de heer 

Hij legt zijn huurovereenkomst voor volgens dewelke hij het pand huurt voor een 
maandelijkse huurprijs van 3.500 EUR. 

Oe overeenkomst bepaalt als bestemming voor de· huur: gebruik voor burelen, opslag en 
parking. De overeenkomst bepaalt dat de bestemming niet mag gewijzigd worden 
behoudens het bijzonder, voorafgaand en schriftelijk akkoord van de verhuurder. Het pand 
mag niet bestemd worden tot gebruik voor kleinhandel. Wet werd een akkoord gesloten 
dat de huurder een reclamebord mocht plaatsen. 

3. 
Tweede beklaagde verklaarde op 8.2.2018 dat hiJ zaak11oerder en enige verantwoorclelljke 
Is van de eigenaar. Hij heeft het pand verhuurd aan de broers met de 
bedoeling deze te gebrulken voor opslag en het plaatsen van materiaal en voertuigen op de 
parking. Nooit heeft hij de toestemming gegeven om er mensen te laten wonen. Ze betalen 
3.500 EUR per maand, er Is geen achterstal. (N.B. De huurovereenkomst vermeldt een 
jaarlijkse huur van 3.500 EUR doch de heer verklaart dat dit een maandelijkse huur 
betrof.) 

Tweede beklaagde verklaarde verder dat hij het pand niet kon betreden zonder 
toestemming van de huurders. De heren zijn verantwoordelijk voor het 
omvormen van de woning tot logementshuls en voor de slechte woonomstandigheden. 
Vervolgens verklaart hiJ dat hij z.e In het verleden al op hun plichten heeft gewezen doch ze 
naar hem niet luisteren. · 

Op de huurovereenkomst die hiJ bijvoegt staat een handgeschreven en geparafeerd 
akkoord met een onderverhuring aan het Slovaakse bedrijf van de heren 
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4. 
verklaarde dat hij samen met zijn broer het Slovaakse bedriJf runt. Ze 

doen onderaannemingen In België met de Roemeense werknemers. Oe broers 
hebben beide de huurovereenkomst gesloten. Volgens hem staat In het contract dat het 
een huur voor handelsdoeleinden Is. 
Bgenfljk zochten ze een huls met zoveel mogelijk kamers. HIJ laat er zijn werknemers in 
slapen. Ze blijven maximaal een zestal weken. Ze moeten hem niets betalen. Vervoer naar 
de werven wordt door zJjn flrme voorzien. De huur vindt hij niet teveel omdat er veel plaats 
Is om hun bestelwagens en materialen te plaatsen. Hij erkent dat er geen bijkomende 
voorzieningen zijn genomen voor de velligheld van de bewoners. 

5. 
De woning ligt zonevreemd (als handelspand in agrarisch gebied). 

Op 23.2.2018 wordt door de polltie de verwilderde toestand van het pand en <Ie parking 
errond vasttesteld. Allerhande rommel, afval en materialen slingeren rond. Deze toestand 
was er ook reeds Ingevolge waarnemingen van 31.1.2017 dor de gemeente 
en waarvan een fotodossier werd vastgelegd. 

6. 
Na visitatiemachtiging wordt door de wooninspecteur een controle uitgevoerd ter pl.aatse. 
Er wordt vastgesteld dat het pand Is Jng~ee ld als meergezlnswonlng· met 11 kamers, 
afhankelijk van gezamenlijke sanitaire en keukenfunctles. 

Aan het gebouw worden meerdere gebreken vastgesteld wat betreft de eleldrlcltelt, gebrek 
aan Isolatie, geen branddetectlesysteem, en krijgt 15 strafpunten toegekend. 

Aan de kamers worden respectle114:1lljk 74, 83, 107, 89, 83, 107, 90, 89, 117, 95 en 89 
strafpunten toegekend. 

Aan de keukenfunctie worden versehiJlende gebreken vastgesteld, eveneens de sanitaire 
functies ziJn niet In orde, onder andere wat betteft verluchtlngsmogelljkheden. 

Naast een stedenbouwkundige inbreuk (opsplitsen van een gebouw zonder vergunning) 
worden ook Inbreuken op de Vlaamse Wooncode vastgesteld. 

7. 
Beldaagde wordt verhoord door de wooninspecteur op 25.6.2018. 

Tot 1991 heeft zijn Inmiddels overleden moeder In het pand gewoond. Vervolgens werd er 
enkel een kaashandel In uitgebaat, tot de overdracht van het handelsfonds In 2013. 
Vla een kennis werd hij In contact gebracht met de broers die het pand van 
hem wilden huren. Oe huur wordt gestort op de rekening van vierde beklaagde. 

Vanaf 8.2.2018, naar aanlelding van zijn verhoor door de politie, wist hiJ dat er mensen 
gehuisvest werden. ·Hij wist wel dat er veel mensen waren en er veel beweging was. De 
broers lieten hem weten dat zij hun arbeiders er lieten eten en douchen. HIJ Is 
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er een keer met de loodgieter binnen geweest omdat er een hoog waterverbruik was maar 
is toen niet in de kamers geweest en heeft de bedden niet zien staan. 

Op 15.6.2018 heeft hij samen met zijn advocaat een lngebrekeste~lng verstuurd naar zijn 
huurders om het pand terug in de oorspronkelijke staat te herstellen. 

Hij wil het pand houden als handelshuis. Zijn dochter zou er een zaak in willen starten. 

8. 
Op 30 mei 2018 werd een herstelvordering Ingesteld door de Vlaamse Wooninspecteur. De 
gemeente sloot zich aan bij de herstelvordering door beslissing van het 
College van Burgemeester en schepenen van 25 juni 2018. 

O~e strekt ertoe de· woning een andere bestemming te geven overeenkomstig de 
bepalingen van de Vlaamse Code11 RuimteliJke ordening, hetzij het pand laat slopen, tenziJ 
dit verboden Is. 

Immers komt het pand, wegens de stedenbouwkundige Inbreuk 11amelijk het opsplitsen In 
meerdere woonentiteiten, niet In aanmerl<lng voor renovatie, verbeterlngs- of 
aanpassingswerken om dit In overeenstemming te brengen met de Vlaamse . Wooncode 
omdat dan een Inbreuk zou worden In st~nd gehouden. 

Ats hersteltermijn werd 10 maanden vooropgesteld onder verbeurte van een dwangsom 
van 150 EUR per dag vertraging. 

3. BiOORDEUNG VAN DE STRAFVORDERING 

1. 
Artikel S van de Vlaamse Wooncode bepaalt de elementaire verelsten van vellighefd, 
gezondheld en woonkwaliteit waaraan een voor bewoning ter beschikking gestelde woning 
moet voldoen. 

Aan beklaagden wordt verweten om als verhuurder, ondervemwrder of persoon die een 
woning ter beschikking stelt, kamers te hebben vemuurd, te huur gesteld of ter beschlki<Jng 
gesteld voor bewoning die niet voldeden aan de kwallteltsveretsten van het artikel S van de 
Wooncode. De lnbreu ken zijn strafbaar krachtens artikel 20 §1 van de Woon code. 

Op basis van de elementen ~n het strafdosster staat vast dat de verhuring kamers betrof In 
de zin van art 2 §110bls van het deereet 15 jull1997 Vlaamse Wooncode. 

2. 
Oe heren zijn met de noorderzon verdwenen. 
Voor hun verklaring dat de huuroVereenkomst een handelshuur zou geweest zijn, kan geen 
steun worden gevonden In de voorhanden liggende elementen, onder andere artikel 2 van 
de huurovereenkomst gesloten met vierde beklaagde. 
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3. 
De heer betwist de aantijgingen. HiJzelf noch de eigenaar (vierde beklaagde) zouden 
lets te maken hebben met de wijzigingen aangebracht aan het pand; de huurders zijn 
volgens hem volledig verantwoordelijk. 

Het standpunt van tweede en vierde beklaagden dat ziJ pas op de hoogte waren van de 
toestand Ingevolge het verhoor van de heer door de politie, kan niet worden 
gevolgd. Uit de elementen van het strafdossier, waaronder de veridaringen door de heer 

afgelegd biJ de politie, alsook deze afgelegd bij de woonlnspecteur, bftjkt dat hij wel 
degelijk op de hoogte was van de omvorming van het pand tot woongelegenheden, 
mlnstens dat hiJ kennis had van belangrijke aanwijzingen In die richting. Als eigenaar/ 
verantwoordelijke van de eigenaar moesten tweede en Vierde beklaagden zelf waken over 
wat er In de eigendom gaande was. Tekenend Is dat de heer zelf aangaf dat de 
huurders door hem op de vingers werden getikt doch ze niet naar hem luisterden. Verder 
bliJkt uit het onderzoek ter terechtzitting dat hiJ toeliet dat de huurders douches plaatsten 
In een pand waar de elektrldtelt niet In orde was en zonder voldoende 
verluc:htingsmogelljkheld. 

4. 
Elke minste overschrijding van de kwaliteitsnormen van de Wooncode Is strafbaar waarbij 
het volstaat dat gehandeld werd uit nalatigheid, onachtzaamheld of een gebrek aan 
voorzorg. 

Gelet op de vaststellingen In het strafdossier zijn de felten zoals omschreven In de 
dagvaarding bewezen In hoofde van beklaagden sub 1, 2 en 3. 

5. 
De strafrechtelijke verantwoordelijkheld van de rechtspersoon (vierde beklaagde) staat 
vast. Deze vennootschap had als doellouter nog het Innen van de maandelijkse huurgelden 
uit een pand dat niet In orde was met de kwaliteitsnormen volgens de Vlaam~ Wooncode. 

De feiten werden gepleegd In een Intrinslek verband met de realisatle van het 
maatschappeliJk doel en voor rekening van de vennootschap. De Interne werking, 
organisatie en bestuur van de rechtspersoon was dermate dat het plegen van de Inbreuk 
werd mogelijk gemaakt, toegelaten en gefadllteerd. 

4. SlRAFTOEMEnNG 

1. 
Inzake de straftoemeting houdt de rechtbank onder andere rekening met de ernst Vé!n de 

feiten, de persoonlijke levensornst<mdigheden, de leeftijd en het strafrechteliJk verleden 

van de beklaagden, evenal5 met de context waarin de felten werden gepleegd. 
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2. 
De felten zJjn ernstig. Het ter beschikking stellen v.an onaangepaste woningen kan leiden tot 
ziekte en ongevallen. Beklaagden hadden geen enkele aandacht voor de goede leef- en 
woonkwaliteit vn derden en stelde deze ondergeschikt aan hun eigen (flnanclêle) 
belangen. Hierdoor wordt ernstige maatschappelijke schade toegebracht. 

Ten gunste van tweede en vierde beldaagden speelt dat zij Inmiddels de nodige kosten en 
Inspanningen deden tot herstel. 

3. 

Ondanks het gunstig strafregister van tweede beklaagde en de gedane inspanningen, Is de 

rechtbank van oordeel dat de ernst van de feiten en het lucratleve karakter ervan niet In 

overeenstemming kunnen gebracht worden met de gunst van de opschorting van de 

uitspraak van de veroordeling te verlenen. Deze volstaat niet om tegemoet te komen aan 

de preventleve en repressieve doeleinden van de strafbaarstelling en zou een verkeerd 

maatschappelijk signaal geven. 

4. 
Oe rechtbank Is van oordeel dat een werkstraf, slechts in meer onderBeschikte orde 
gevraagd door tweede beklaagde, niet de meest aangepaste straf Is gelet op de aard van de 

feiten, en niet In voldoende mate kan tegemoetkomen aan de preventleve en repressieve 

doeleinden van de strafbaarstelling. 

s. 
Gelet op de ernst van de feiten, de persoon van beklaagden en het lucratleve karakter van 

de inbreuk, Is het gepast aan tweede en vierde beldaagden geldboetes op te leggen zoals 

hlema bepaald, teneinde hen tot betere Inzichten te brengen en hen ertoe aan te zetten 

zich verder van het plegen van dergelijke felten te orrthouden. 

Eerste en derde beklaagden hebben op verregaande wijze misprijzen getoond voor de 

gezondheld en vellighefd van anderen, In het bijzonder hun personeelsleden. ZIJ betonen 

geen enkef schuldinzicht en nemen ueen enkele verantwoordelijkheld op. Het Is dan ook 

gepast hen een sevangenlsstraf op te leggen als hierna bepaald, teneinde hen ertoe aan te 

sporen dergelijke felten niet meer te plegen. 

6. 
Beklaagden sub 2 en 4 ver1<eren In de voorwaarden om te kunnen genieten van een uitstel 

van de tenuitvoerlegging van de straf, In de mate als hierna bepaald. 

7. 
Het openbaar ministerie vordert schriftelijk de bijzondere verbeurdverklarlnl van het 

vennogensvoordeel. 
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De huurovereenkomst werd gesloten op 17.11.2014 en nam een aanvang op 15.9.2014 

voor een duurtijd van 120 maanden. De huurprijs bedroeg 3.500 EUR per maand. BIJ 
verstekvonnis van de vrederechter dd. 26.7.2018 werd de huurovereenkomst verbroken, 

waartegen door de huurders hoger beroep werd ingesteld. 

VIerde beklaagde toont aan dat er In werkelijkheld voor 34 maanden huur werd ontvangen. 

Dienvolgens moet worden vastgesteld dat het bedrag van {34 x 3.500 =) 119.000 EUR de 

daadwerlcelljke flnanclêle opbrel18st uitmaakt die re<:htstreeks Is voortgevloeid uit de 

sepleegde inbreuken Ingevolge de verhuring. 

De verbeurdverkfarlng heeft betrekking op de huurgelden die vierde beklaagde heeft 
ontvangen terwiJl de woning, die niet voldeed aan de wettelljke kwallteitsverelsten, niet 
mocht verhuurd worden. Aangezien een woning of kamer die niet aan de kwaliteitsnormen 
voldoet niet ter beschikking mag worden gesteld voor bewoning, werd etke vergoeding 
voor verhuring of ter besehtkklng stelling onwettig verkregen en dienen deze bedragen te 
worden verbeurd verklaard. 

Daar de ontvansen huurgelden vermogensvoordelen zijn die niet In het vermogen van 
vierde beklaagde konden worden terugevonden, worden ze door de rechtban~ begroot biJ 
equivalent. 

Oe verbeurdverklaring van het bedrag van 119.000 EUR maakt geen onredelijke bestraffins 
ult. 

5, WAT BETREFT DE HERSTELVORDERING 

De eiser tot herstel verzoekt vast te stellen dat de herstelvordering zonder voorwerp Is 
geworden, hetgeen Inderdaad kan. worden afgeleid uit het navolgend P.V. van 19.2.2019 
dat werd gevoegd aan het strafdossier. 
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OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK 

Gelet op de artikelen: 
130, 153, 154, 162, 182, 185, 186, 189, 190, 194, 195 van het Wetboek van 

Strafvordering; 

7, 7bls, 25, 38, 40, 41bls, 42, 43bls, 50, 66 en 100 van het Strafwetboek; 

4 van de Wet van 17 aptil1878 (V.T. Sv.) 
2 §1, S, 20 §1, 20ter Deaeet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;· 
Oe artikelen 1 en 3 van de wet van 5 maart 1952, gewijzigd, 

28, 29 en 41 van de wet van 1 augustus 1985 en het K.B. van 18 december 1986, 
zoals gewijzigd; 
91, lid 2 en 148 van het K.B. van 28 december 1950 betreffende het algemeen 

reglement op de gerechtskosten In strafzaken, zoals gewijzigd; 

11, 12, 16, 31 tot 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935 op het gebNik der talen in 
gerechtszaken; 
Oe art.ikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, 
de artlketen 1 en 8 van de wet van 29 juni 1964 betreffende ~ opschorting, het 

uitstel en de probatie; 
De artikelen 4 § 3 en 5 van de wet van 19 maart 2017 tot oprlehting van een 

begrotingstands voor de juridische tweedelljnsbljstand; 

NA TEGENSPRAAK ten aanZien van tweede. en vierde beklaagden en de etser tot herstel 
BU VERSTEK ten aanzien van eerste en derde beklaagclen 

00 straflebled 

veroor~elt beklaagde 

tot: 

wegens de feiten van de enige tenlastelegging 

een geVilngenisstraf van NEGEN MAANDEN 

Veroordeelt tot betaling van: 
• een bedral van 25,00 EUR, verhoogd met de wettelijke opdeciemen tot 200,00 EUR 

als bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders, 

een vaste vergoeding van 54,76 EUR, 
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een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotlngsfonds voor de Juridische 

tweedelijnsbljstand; 

••• 

Veroordeelt belda~gde wegens de feiten van de enrse tenlastelegging tot: 

een geldboete van VIJFHONDERD (500,00) EUR 

Zegt dat de geldboete van 500 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op de 
opdeciemen, tot VIERDUIZEND EUR · (SOO EUR x 8) en vervangen, bfj gebreke van betaling 

binnen de wettelijke termijn, door een v~rvangende gevangenisstraf van een maand; 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld, gedurende een termijn 

van DRIE taar, wat betreft de helft van de setdboete van 500 EUR vermeerderd met de 
opdeciemen, onder de voorwaarden van de wet betreffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie. 

Veroordeelt tot betaling van: 
• een bedrag van 25,00 EUR, verhoogd met de wettelijke opdeciemen· tot 200,00 EUR 
als bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders, 
een vaste versoedlng van 54,76 EUR, 
een vei'goedln8 van 20 EUR, als bljdragè aan het Begrotingsfonds voor de juridische 

tweedeUjnsbljstand; 

Veroordeelt beldaagde 

tot: 

••• 

wegens de feiten van de enige tenlaste1egglng 

een gevangenisstraf van NEGEN MAANDEN 

Veroordeelt tot betaling van: 
• een bedrag van 25,00 EUR, verhoogd met de wettelljke .opdeciemen tot 200,00 EUR 

als bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van oplettelljke 

gewelddaden en aan de occasionele redders, 
een vaste vergoeding van 54,76 EUR, 

een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begrotlngsfonds voor de juridische 

tweedelljnsbljstand;· 
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Veroordeelt beklaagde 

tenlastelegging tot: 

*** 

een geldboete van DRIEDUIZEND (3.000,00t EUR 

wegens de feiten van de enige 

Zegt dat de geldboete van 3.000 EUR wordt verhoogd, bij toepassing van de wet op de 

opdedemen, tot VfERENTWINTIGDUIZtND EUR (3.000 EUR x 8); 

Zegt dat de tenuitvoerlegging van dit vonnis zal worden uitgesteld, gedurende een termijn 

van DRIE jaar, wat betreft de hetft van de geldboete van 3.000 EUR vermeerderd met de 

opdeclem~, onder de voorwaarden van de wet betreffende de opschorting, het uitstel en 

de probatie. 

Veroordeelt tot betaling van: 

• een bedrag van 25,00 EUR, verhoogd met de wettelijke opdeciemen tot 200,00 EUR 
als bijdrage aan het Bijzonder Fonds voor hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 

gewelddaden en aan de occasionele redders, 

een vaste vergoeding van 54,76 EUR, 
een vergoeding van 20 EUR, als bijdrage aan het Begratingsfonds voor de juridische 

tweedeliJnsbij stand; 

Verklaart verbeurd in hoofde van beklaagde , bij 

toepassing van de artikelen 42,3• en 43bis van het Strafwetboek, de som van 119.000,00 

EUR, bij equivalent; 

Veroordeelt beklaagden 

1.148,69 EUR. 

*** 

en de 
hoofdelijk tot de gerechtskosten, in totaal begroot op 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan. 

*** 
Publicatie 

Beveelt dat huldig voMis op de kant van de overgeschreven dagvaardingen vermeld zal 

worden op de wijze bepaald In de artikelen 3 en 84 van de Hypotheekwet, op kosten van 
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ende 

*** 

Wat betreft de herstelvorderinr: 

Stelt vast dat de herstelvordering m.b.t . het pand gelegen te 

kadastraal gekend onder 

perceelnummer , zonder voorwerp Is. 

••• 

Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 junl1935. 

~nnts Is In openbare zlttln& uitlespreken op 04 september 2019 door de . 

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. samengesteld uit : 

Mevr. 

In aanwezigheid van Mevr. 

Met biJstand van Mevr. 

rec:hter 

1 substituut-procureur des Konings bij llet 

parket Halle-Vilvoorde. 

griffier 




