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4o A 

1. TENLASTELEGGING 

INZAKE: 

Het Openbaar Ministerie 

TEGEN 

Beklaagden 

1} met maatschappelijke zetel gevestigd te 
Ingeschreven onder het 

ondernemingsnummer 

ter zitting vertegenwoordigd door Mr. 
beiden advocaat te 

2) geboren te 
ingeschreven te 

nationaliteit, RRN: 

loco Mr. 

op 
van Belgische 

ter zitting in persoon aanwezig en bijgestaan door Mr. 
loco Mr. beiden advocaat te 

3) geboren te 
ingeschreven te 

nationaliteit, RRN: 

op 
van Belgische 

ter zitting in persoon aanwezig en bijgestaan door Mr. 
loco Mr. beiden advocaat te 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 2 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een roerend of onroerend goed ter beschikking stelt, een roerend of een 
onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, rechtstreeks of via een 
tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog 
op bewoning terwijl dit goed gebreken vertoont die een veiligheids- of gezondheidsrisico 
inhouden of terwijl in dit goed de baslsnutsvoorzieningen zoals elektriciteit , sanitair, 
kookgelegenheid en verwarmlngsmogeliJkheid ontbreken of niet behoorlijk functioneren, 

... 
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namelijk een kamer bmnen de loods die als handcarwash is ingericht zoals omschreven in 
het PV 
te 

De kadastrale omschnJvmg van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdriJf 1s, 
zijnde: 
Te ~ie de 
eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop d.d. b1J notaris 

Te t ussen 14 december 2018 en 17 januari 2019 
door 

INSCHRIJVING DAGVAARDING TER KANTOOR RECHTSZEKERHEID 

De aandacht van de gerechtsdeurwaard er, met de betekening gelast, dient erop gevest igd te 
worden dat deze dagvaarding, overeenkomst ig artikel 20ter. al. 2 van het Woondecreet, 
door zijn zorgen aan het Kantoor Rechtszekerheid van de ligging van het onroerend goed 
dient t e worden aangeboden teneinde overschrijving. 

Het bewijs van de overschrijving en de kantmelding dient samen met de dagvaarding door 
de gerechtsdeurwaarder gevoegd te worden aan het st rafdossier. 

2. PROCEDURE 

Beklaagden werden door het openbaar ministerie gedagvaard om te verschij nen voor deze 
recht bank uit hoofde van de feiten van de hoger vermelde tenlastelegging. De dagvaarding 
werd rechtsgeld ig aan beklaagden betekend op 20 oktober 2020. 

De zaak werd ingeleid op de agendazitt ing van 17 november 2020 alwaar een pleitdatum werd 
vastgesteld op 2 februari 2021. 

De zaak werd behandeld op de openbare terechtzit ting van 2 februari 2021, alwaa r de zaak 
hernomen werd door de rechtbank in haar huidige samenstell ing en alwaar werden gehoord: 

M evr. substituut-procureur des Konings, in de publieke vordering; zij legde een 
nota tot herkwalificat ie neer; 
Mr. namens beklaagden, in diens middelen van verdediging; zij legde 
besluiten en stukken neer; 
Tweede en derde beklaagde, die het laatste woord kregen; 

. ------- -- ---- - - - -- - ----
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De rechtbank hield rekening met de stukken van het geding. 

De rechtbank stelt vast dat is voldaan aan de verplichting om de dagvaarding te doen 
overschrijven in het hypotheekkantoor (thans kantoor Rechtszekerh eid) van het gebied 
waar de betreffende woning gelegen is. 

De strafvordering is ontvankelijk. 

3. BEOORDELING OP STRAFGEBIED 

3.1. Herkwalificatie: 

Beklaagden worden vervolgd voor: 

Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 2 van het decreet d.d. 15 juli 
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of 
als persoon die een roerend of onroerend goed ter beschikking, een roerend of onroerend 
goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd is, rechtstreeks of via een tussenpersoon 
verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te hebben met het oog op bewoning 
terwijl dit goed gebreken vertoont die een veilighelds- of gezondheidsrisico inhouden of 
terwijl dit goed de basisnutsvoorzieningen zoals elektriciteit, sanitair, kookgelegenheid en 
verwarmingsmogell}kheid ontbreken of niet behoorlijk functioneren. 

namelijk een kamer binnen de loods die als handcarwash Is ingericht zoals omschreven in 
het te 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf Is, 
zijnde: 
Te 
die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop dd. 25.06.1993 
bij notaris 

Te 
door 

tussen 14 december 2018 en 17 ianuari 2019 

Sedert de codlficatre in de Vlaamse Codex Wonen van 2021, van kracht sedert 1 januari 2021 
dienen de ten laste gelegde feiten heromschreven t e worden als volgt, waartoe de rechtbank 
bij deze overgaat: 

ft 

·-- _________________ ..._ _________ -------------- ------------ ------ ------- - --- .. ___________ ,. _.., 
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Bij inbreuk op artikel 3.35 Vlaamse Codex Wonen van 2021, als verhuurder, als eventuele 
onderverhuurder of als persoon dte dat roerend of onroerend goed ter beschikking stelt, 
een roerend of een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk voor wonen bestemd Is, 
rechtstreeks of via een tussenpersoon te hebben verhuurd, te huur gesteld of ter 
beschikking gesteld met het oog op bewoning terwtJI dit goed gebreken vertoont die een 
veilighetds- of gezondheidsrisico inhouden of terwijl in dit goed de basisnutsvoorzieningen 
zoals elektnc1te1t, sanitair, kookgelegenheid en verwarmingsmogelijkheid ontbreken of 
niet behoorlijk functioneren. 

name/Ijk een kamer binnen de loods die als handcarwash is ingericht zoals omschreven in 
het PV te 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voorwerp van het misdrijf is, 
zijnde: 
Te 
die de eigendomstitel hebben verkregen krachtens de akte van aankoop dd. 25.05.1993 
bij notaris 

Te tussen 14 december 2018 en 17 januari 2019 
door 

3.2. Beoordeling van de schuld: 

De heer en zijn echtgenote 
vergunde constructie. gelegen te . 
gekend onder 

zi1n eigenaar van een als loods 
oo een oerceP.I bd::¼<;traal 

Bij handelshuurovereenkomst van 12 mei 2018 verhuurden zij met ingang van 1 juni 2018 dit 
vrijstaand gebouw met handelsbestemming voor een duur van 9 jaar en tegen een huurprijs 
van 2.250,00 euro per maand aan eerste beklaagde teneinde er een handcarwash en een 
dagwinkel voor verkoop van droge voeding, tabak en allerlei kleine consumeerbare goederen 
in uit te baten. luidens de handelshuurovereenkomst bestond het verhuurde pand op dat 
ogenblik uit een werkplaats, een kantoor/showroomruimte inpandig, een apart magazijntje, 
een aparte stookplaats en sanitaire ruimten. Luidens diezelfde overeenkomst mocht de 
huurder de handelsbestemming en functie niet wijzigen. Zij mocht geen enkele verandering 
aan het verhuurde pand aanbrengen zonder voorafgaande bijzondere en geschreven 
toest emming van de verhuurder. Evenmin mocht ziJ zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de verhuurder onderverhuren of de huurovereenkomst geheel of 
gedeeltelij k afstaan aan derden. 

Derde beklaagde is enige zaakvoerster van eerste beklaagde. De handelshuurovereenkomst 
werd voor de huurder nochtans ondertekend door tweede beklaagde en niet door eerste 
beklaagde. 

- - ~ - - - - --------~--- --- ... --- ----------- -- - ... - - --- --
' 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Tongeren - p.6 

Bij een controle in het betreffende pand op donderdagochtend 17 januari 2019 om 10 u. 
stelde de Vlaamse wooninspect1e vast (PV nr. met 
fotodossier) dat zich op het gehJkvloers rechtsachter een woonentiteit bevond, die een toilet, 
een badkamer, een keuken en een slaapruimte omvatte. Zij stelden In deze woonentiteit 
tekenen van bewoning vast. In de slaapruimte bevonden zich 1 éénpersoonsbed en 1 
tweepersoonsbed die er alle drie beslapen uitzagen. In de keuken bevonden zich etenswaren 
in een rek en op tafel en bevond zich vaat op het aanrecht. In de slaapruimte hingen kleren 
en handdoeken aan een drooglijn en bevond zich een mobiele gaskachel. 

Ondanks het regenweer (en dus het te verwachten lage aantal klanten in een carwash op een 
regendag) bevonden zich drie personen in het pand, die zich alle drie presenteerden als 
werklui van de carwash. 

De verbalisanten stelden vast dat de drie aangetroffen personen het pand bewoonden. 

Werkman verklaarde dat deze vaststelling correct was wat betreft de twee 
andere aangetroffen personen, maar slechts deels correct was wat betreft zijn eigen 
aanwezigheid. H1J verklaarde dat hiJ in de carwash werkte in opdracht van een lndièr die hem 
cash betaalde. Hij verklaarde dat hij sedert augustus 2018 in België was, dat hij tot oktober 
2018 bij een neef verbleef en dat hij sedert oktober 2018 met zijn vrouw in een appartement 
in woonde. Hij verklaarde dat hij met de bus kwam werken en dat de bus 
onregelmatig reed, waardoor hij alleen op zaterdag bleef slapen. Hij moest daar niets voor 
betalen aan zijn baas. Hij verklaarde dat de twee andere aangetroffen personen daar elke 
nacht sliepen. Hij maakte ziJn beklag over de woonomstandigheden, die hij omschreef als 
onhygienisch en niet normaal. Zo was er enkel koud water in de douche. Wanneer hij op 
zaterdag bleef slapen, maakte hij gebruik van het tweepersoonsbed en sliep één van de twee 
anderen op de grond. De twee anderen gebruikten ook de keuken om te koken, hij enkel om 
thee te zetten. 

;erklaarde dat hij eigenlijk in rvoonde en dat hij enkel op zondag m het pand 
bleef slapen omwille van een busprobleem. H,j verklaarde dat niemand anders bleef slapen in 

het pand. 

verklaarde dat ze alle drie werkten in de carwash. Hij verklaarde dat hij zelf in 
woonde en dat enkel op zondag bleef slapen. Voor het overige zouden 

de bedden gebruikt worden om overdag te rusten als er geen klanten waren. 

De verbalisanten voerden een kwaliteitsonderzoek van het gebouw en de woning uit en 
stelden tal van gebreken vast die leidden tot een score van 86 strafpunten en derhalve tot de 
ongeschiktheid van de woning. Aangezien een aantal van die gebreken zorgden voor ernstige 
gezondheids- en veiligheidsrisico's, adviseerden ziJ tot de onbewoonbaarheid van de woning. 
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ZIJ stelden vast dat de woning niet voldeed aan de normen om te verhuren, te huur of ter 
beschikking te stellen. 

Op 25 februari 2019 werd pandeigenaar verhoord. Hij stelde niet op de hoogte 
t e zijn dat er bewoning was in het pand, zelfs niet dat er een soort woonlokaal ingericht was, 
hetgeen verboden was door de huurovereenkomst. 

Op 11 maart 2019 werd derde beklaagde verhoord. Zij bevest igde dat de drie aangetroffen 
personen in de carwash werkten, waarbij samen met haarzelf en haar echtgenoot, 
tweede beklaagde, vennoot zou zijn en waarbij de twee andere aangetroffen werknemers 
zelfstandigen zouden zijn. Ze kende geen van de drie werknemers bij hun naam, enkel bij hun 
bijnaam. Ze verklaarde dat zij zelf een nachtwinkel in .iitbaatte en dat haar man zich 
met de carwash bezig hield. Hij deed daar al het papierwerk voor en hij was bijna dagelijks 
aanwezig ln de carwash. Hij regelde ook wie wanne~r moest komen werken Ze verklaarde dat 
er nooit iemand sliep in het pand en dat de bedden enkel gebruikt werden door de 
werknemers om bij slecht weer overdag te rusten. De keuken werd gebruikt voor het maken 
van thee en om eten op te warmen. De kleerkasten dienden enkel om reserve kleren in te 
hangen voor als de werkkleren nat geworden waren. 

Op 24 september 2019 werd tweede beklaagde verhoord. H1J verklaarde eveneens dat er nooit 
iemand in het pand was blijven slapen, dat alleen de l<euken gebruikt werd om t e eten alsook 
de badkamer omdat daar het toilet stond. 

Ter zitting van 2 februari 2021 verklaarde tweede bel<laagde dan weer dat enkele werknemers 
er inderdaad soms bleven slapen, bij slecht weer, maar dat ze er niet woonden. Er werd wel 
In de keuken gekookt. H1J verklaarde ook dat hij elke dag In de carwash kwam, ook in het 
weekend, dat hij de baas was en dat de werknemers hem ook als zodan ig beschouwden. ZiJn 
echtgenote zou enkel in de nachtwinkel werken, niet in de carwash. 

Op 15 februari 2019 werd door de Vlaamse wooninspectie een herstelvordering 
opgesteld. Het pand kwam evenwel niet in aanmerking voor renovatie-, verbeterings- of 
aanpassingswerkzaamheden, aangezien er geen st edenbouwkundige vergunning voorhanden 
was voor deze woning, nu de constructie enkel vergund was als loods. Er werd gevorderd het 
pand een andere bestemming te geven, dan wel te slopen. Bij beslissing van het College van 
Burgemeester en Schepenen van 21 maart 2019 sloot de gemeente zich aan bij deze 
herstelvordering. 

Bij PV van 8 juli 2019 deelde Vlaamse wooninspectie mee dat zij op 30 april 2019 van 
de woonconsu lent van de gemeente foto's ontvingen van het betreffende pand, 
waaruit bleek dat het inmiddels herbesternd was tot kantoor, waardoor de herstelvordering 
zonder voorwerp was. 

fr 
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Op basis van bovenstaande vaststellingen en verklaringen in hun samenhang gelezen en in 
hun geheel beschouwd, is de rechtbank van oordeel dat: 

- de woonentiteit(en) niet voldeed aan de minimale kwaliteitsvereisten 
- in het betreffende pand wel degelijk bewoning was door de drie aangetroffen personen 
- dit onroerend goed door de drie beklaagden aan de drie aangetroffen personen ter 

beschikking gesteld werd met het oog op bewoning 

Eerste beklaagde beschikte over de huurrechten van het pand en was derhalve als enige 
gerechtigd om te beslissen of er een woon activiteit in haar pand kon plaatsvinden Z1J besliste 
dit via haar organen: tweede beklaagde als feitelijk zaakvoerder en derde beklaagde als haar 
juridisch zaakvoerder. 

Het waren tweede en derde beklaagden als natuurlijke personen die het pand ter beschikking 
stelden voor bewoning. 

Het laten wonen van werknemers van de carwash, waarvan de uitbating behoorde tot het 
maatschappelijk doel van eerste beklaagde, in d,e carwash 111 omstandigheden die niet 
voldeden aan de wettelijke woningkwaliteitsvereisten, heeft een intrinsiek verband met de 
verwezenlijking van dat maatschappelijk doel of de waarneming van de belangen van eerste 
beklaagde, zodat ook eerste beklaagde strafrechtelijk verantwoordelijk 1s voor het ter 
beschikking stellen van een dergelijke woning. 

Alle wettelijk vereiste constitutieve bestanddelen van het onder de tenlastelegging beoogde 
misdrijf zijn bewezen lastens de drie beklaagden. 

3.3. Straftoemeting 

De bewezen verklaarde feiten ziJn ernstig, laakbaar en maatschappelijk onaanvaardbaar. Ze 
tonen in hoofde van beklaagden een gebrekkig norm- en waarden besef aan. 

Beklaagden lieten werkkrachten wonen in omstandigheden die onhygiënisch waren, die niet 
voldeden aan de wonlngkwaliteltsvereisten, hetgeen grote gezondheids- en veiligheidsrisico's 
voor die werkkrachten met zich meebracht. Beklaagden gaven bhjk van een gebrek aan 
respect voor andermans welz1Jn, veiligheid en gezondheid. 

Bij het bepalen van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de laakbaarheid van de 
bewezen verklaarde feiten, de aard en de ernst en het maatschappelijk nadeel ervan, de 
omstandigheden waarin deze werden gepleegd, het aandeel van beklaagden in de feiten, de 
leeftijd van beklaagden, de persoonlijkheid van beklaagden, zoals die blij kt uit het 
strafrechtehJk verleden, gezinstoestand en arbeidssituatie, voor zover de rechtbank die kent. 
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Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het gepast om de hierna bepaalde straffen op te 
leggen die aan beklaagden het ontoelaatbare van hun handelen moeten doen inzien. 

Derde beklaagde vroeg in ondergeschikte orde een werkstraf. Gelet op de aard en de ernst 
van de feiten, acht de rechtbank een dergelijke bestraffing niet gepast. 

Een geldboete zoals hieronder nader bepaald, is gepast. 

Het strafregister van beklaagden laat het opleggen van een stra f met uitstel toe. 

Op basis hiervan en met het oog op de kans op verbetering en maatschappelijke integratie 
van beklaagden, verleent de rechtbank uitstel van tenuitvoerlegging voor het hierna bepaalde 
gedeelte van de opgelegde geldboete. Om de preventieve werking van het uitstel voldoende 
lang te laten duren, wordt het uitstel opgelegd voor een proefperiode van drie jaar voor de 
geldboete. 

4. BEOORDELING OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 4 V.T. Sv. 

5. TOEGEPASTE WETTEN 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de 

t aalwet: 

- Wetboek van strafvordering: art. 162, 182, 184, 185, 194 ), 195 
Voorafgaande titel wetboek van strafvordering art. 4 
Strafwetboek: art. 38, 40, 41bis 
Hypotheekwet: art. 84 
Wet van 29/06/1964: art. 1-2 en 8 
Wet van 01/08/1985: art. 29 
K.B. van 28/12/1950: art. 91, 2° hd 
Wet van 19/03/2017: art. 4 § 2 
Wet van 05/03/1952: art. 1 
Wet van 15/06/1935: art. 11-14, 23, 31-41 

De wetsbepalingen zoals vermeld in de geding inleidende akt e en de wetsbepalingen 
aangehaald In dit vonnis. 

• ~ 
f ,J 

I 

--- -- ---- - - . -- ---- -- --- - -- --- - -- -- - - -------- - - - - - --- - ---- ------- --·----- - ------ - - -- - . -- - - - - - - -f -

' t 
I 
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UITSPRAAK: 

De rechtbank beslist OP TEGENSPRAAK. 

OP STRAFGEBIED 

Eerste beklaagde 

De rechtbank: 

- verklaart beklaagde schuldig aan de feiten van de tenlastelegging, zoals hoger 
omschreven. 

- veroordeelt de beklaagde voor deze bewezen tenlastelegging tot een GELDBOETE van 
3.000,00 euro, in toepassing van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op 
de strafrechtelijke geldboeten te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 
24.000,00 euro. 

verleent de beklaagde UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING gedurende een proefperiode 
van drie jaar voor een deel van de geldboete van 2.500,00 euro, in toepassing van de wet 
van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten te 
verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 20.000,00 euro. 

Tweede beklaagde 

De rechtbank: 

verklaart beklaagde schuldig aan de feiten van de t enlastelegging, zoals hoger 
omschreven. 

- veroordeelt de beklaagde voor deze bewezen tenlastelegging tot een GELDBOETE van 
500,00 euro, in toepassing van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op 
de strafrechtelijke geldboeten te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 
4.000,00 euro. 

- legt een vervangende gevangenisstraf op van 90 dagen voor het geval de geldboete niet 
wordt betaald binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek. 

- verleent de beklaagde UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING gedurende een proefperiode 
van drie jaar voor een deel van de geldboete van 350,00 euro, in toepassing van de wet 
van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten te 

t 

verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 2.800,00 euro. ~ 

... ------------ --- ---------- -- ---------- -- -- - - " -- - - ------------ - - -------------------·,--· 
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Derde beklaagde 

De rechtbank: 

- verklaart beklaagde schuldig aan de feiten van de t enlastelegging, zoals hoger 
omschreven. 

veroordeelt de beklaagde voor deze bewezen ten lastelegging tot een GELDBOETE van 
500,00 euro, in toepassing van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op 
de strafrechtelijke geldboet en te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 
4.000,00 euro. 

- legt een vervangende gevangenisstraf op van 90 dagen voor het geval de geldboete niet 
wordt betaald binnen de termijn vermeld in artikel 40 van het strafwetboek. 

- verleent de beklaagde UITSTEL VAN TENUITVOERLEGGING gedurende een proefperiode 
van drie jaar voor een deel van de geldboete van 350,00 euro, in toepassing van de wet 
van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtehJke geldboeten te 
verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 2.800,00 euro. 

Bijdragen - Kosten 

De rechtbank: 

verplicht, in toepassing van artikel 29 van de wet van 01.08.1985, de beklaagden elk 
om EENMAAL een BIJDRAGE te betalen aan het bijzonder Fonds tot hulp aan de 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, van 25,00 
euro, bij toepassing van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de 
strafrechtelij ke geldboeten te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 
200,00 euro. 

- verplicht, in toepassing van artikel 4 §3 van de wet van 19 maart 2017, de beklaagden 
elk tot betaling van een BIJDRAGE aan het Begrotingsfonds voor juridische 
tweedelijnsbijstand van 20,00 euro. 

verplicht, in toepassing van art. 91 K.B. van 28 december 1950, hersteld bij art. 1 KB 28 
augustus 2020, de beklaagden elk tot betaling van een VERGOEDING van 50,00 euro. 

veroordeelt de beklaagden, gelet op ieders aandeel in de feiten, elk tot betaling van 
1/3de van de GERECHTSKOSTEN, tot op heden In totaal begroot op de som van 30,27 
fil:!IQ. 

fi 

- - - - __. - ~.- - - - - - - - -- ----- -- _.._ - ----- ·-... - ..... - - - - _..., --- - - . - - - - - - - - - - -- -·- - -- ------.... -.. .. - - - ._. - - ---- - - - - - ., - . - ------- ----- .. - -
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MET BETREKKING TOT DE HERSTELVORDERING 

Stelt vast dat de herste lvordering zonder voorwerp is 

Zegt voor recht dat van dit vonnis melding dient te worden gemaakt in de rand van de 
overschriiving van de dagvaarding op het kantoor Rechtszekerheid :>nder ref. 

OP BURGERLIJK GEBIED 

De rechtbank houdt de burgerlijke belangen ambtshalve aan overeenkomstig het bepaalde in ~ 
artikel 4 V.T. Wb. Sv. 

* * * * * 

Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de w et van 15 juni 1935. 

Dit vonnis werd gewezen en in openbare zitting uitgesproken op 9 maart 2021 door de 
rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Tongeren sectie correctioneel, 11de kamer, 
samengesteld uit : 
De heer rechter, voorzitter van de kamer, 
met bijstand van mevrouw griffier. 
In aanwezigheid van het openbaar ministerie zoals bij naam vermeld op de Pro Justitia van 
uitspraak 

' 




