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INZAKE
WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMSE GEWEST, met
maatschappehJke zetel gevestigd te 1000 Brussel,
Havenlaan 88 bus 22.
Ter zitting vertegenwoordigd door mr.
mr.
advocaten aan de bahe

loco

EN HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN
geboren t e
ingeschreven te
van Belgische nationaliteit

1.

op

Ter zitting vertegenwoordigd door mr.
advocaat aan de balie
geboren te
ingeschreven te
. van Belgische nat iona liteit

2.

op

Ter zitting vertegenwoord u!d door mr.
advocaat aan de balie

3.
on

geboren te
ingeschreven te
van Poolse

nationaliteit
Ter zitting vertegenwoordigd door mr.
advocaat aan de balie

4.
m ::i::it!:r:h ::mnP.l11kF> 7F>tF>I llF>VP.stuui tP.

Ter zitting vertegenwoordigd door mr.
advocaat aan de balie

met
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TENLASTELEGGINGEN

BtJ mbreuk op artikel 5, strafbaar gesteld door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli
1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als
persoon die een wonmg ter beschikkmg, een woning die niet voldoet aan de verei sten en
normen van artikel 5 rechtstreeks of via tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter
beschikkmg gesteld hebben met het oog op bewoning

TE
v:m 1 l:m11::iri 7016 tot 1 november 2017
door
woning gelegen te
omstandigheden zoals beschreven m
eigenaar ervan ge1dentificeerd ziJnde als
verkregen uit hoofde van de nalatenschap van

de
In
d.d. 13 december 2016 en de
die de eigendomstitel heeft
overleden op

**********
PROCEDURE

De rechtbank stelt vast dat het dagvaardingsexploot op 15 oktober 2019 werd overgeschreven
op het hypotheekkantoor te
onder
zodat aan de
geldende wettelijke bepa lmgen werd voldaan.
De strafvordering is ontvankeliJk.

DE TENLASTELEGGING

De beklaagden worden vervolgd als dader/mededader voor inbreuken op de artikel 5 van het
decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, als verhuurder, eventuele
onderverhuurder of diegene die het goed ter besch1kkmg stelt, een woning die niet voldoet
aan de vereisten van artikel 5, rechtstreeks of via tussenpersoon te hebben verhuurd of ter
beschikking te hebben gesteld met het oog op bewoning, namelijk de woning te

Ten gronde
Voorafgaand : verbetering van de Incriminatie periode:
Het Openbaar Ministerie verzocht op de openbare zitting van 25 mei 2020 de
incrimmat1epenode te laten aanvatten op 01.06.2016 In plaats van op 01 januari 2016 tot 1
november 2017 aangezien
de eigendomstitel verwierf uit hoofde van de
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nalatenschap van haar moeder
met

Jp 31.05.2016 en de huurovereenkomst
jateert van 30.05.2016.

PartiJen werden ter zitting gemformeerd en hebben standpunt kunnen innemen.
De rechtbank neemt akt e van het standpunt van de woonmspecteur haar schriftelijk
meegedeeld dat de herstelvordermg zonder voorwerp 1s. Blijkens een schrijven van
16.04.2020 gericht door de overheidsinstantie aan eerste beklaagde blijkt dat de woning te
werd gesloopt op 09.04.2020.

1
Op basis van een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd door de wooninspecteur op 13.12.2016
bleek dat de woning met één bouwlaag opgebouwd is uit
een inkomhal, een
gemeenschappelijke kook/leefruimte, een gemeenschappelijke bad kamer met toilet en drie
kamers op hetgehJkvloers en een gemeenschappelijke badkamer en twee slaapkamers (eerste
verdieping) onder het zadeldak t e
niet voldoet aan de normen
van art.5 van het decreet van 15 juli 1997 zoals vastgesteld in het P.V.
van 13.12 2016. Tevens werden stedenbouwkundige inbreuken vastgesteld.( bus en bus :
geen verder onderzoek of vervolg)
De reden van de tussenkomst was een melding door hoofdinspecteu1
.ran de lokale
politie
van een vermoeden van een misdrijf van verhuur van kamers die niet
voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals blijkt uit de e-mail van 14.11.2016 : "Op de
woont volgens het register niemand maar toen we daar vorig jaar ook zijn geweest voor een
onderzoek, stelden we vast dat er in de living een deel Polen lagen te slapen. Ook boven waren
er een deel Polen die er sliepen. 11••• 110p de
zal overdag niemand aan te treffen ziJn
vermits die polen tijdens de dag allemaal werken zijn."
Op dinsdag 13.12.2016 om 19.51 u gaat de politie met de wooninspecteur ter plaatse.
Spijts de informatie waarover men beschikt werd er geen tolk Pools-Nederlands opgevorderd.
Er wordt genoteerd van wat er vernomen wordt van

n de Engelse taal.

zou hebben aangegeven dat ze met 7 personen in het pand verbleven.
Hijzelf verbleef er ongeveer één j aar. De aldaar verblijvende Polen zouden chapewerken
uitvoeren in opdracht van
Ze zouden werken voor een Poolse firma
als klant·heeft. Elke bewoner zou 150,00 euro
lie
betalen aan
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betaalt het loon uit waarvan een som In aftrek wordt genomen voor
verbr'uik van elektriciteit, verwarming, water en internet.( zie in biJlage 6 een loonbnef van
met aftrek van deze kosten)
Volgens bewoner
zouden de bewoners enkel kosten betalen voor verbruik
van wat er, internet, elektriciteit en het plaatsen van een container. HIJ verbleef er al een 6-tal
maanden.
,erklaart op 10.03.2017 dat de bewoners van het pand Poolse werknemers ziJn van
de bedrijven van zijn vrouw
Zij detacheert Poolse werknemers aan
Belgische bedrijven m de bouwsector. Het bedrijf huurt het pand van
eigenares van het pand om het aan de werknemers ter beschikking te stellen. H1Jzelf heeft een
garage en is autohandelaar; hij zit niet in de bouwsector.
verklaart op 10.03.2017 dat "ze" besloten om in het pand Poolse arbeiders te
laten wonen omdat "ze" ( wie?) er zich bewust van waren dat het niet meer de beste woningen
waren. Ze geeft aan dat de Poolse arbeiders er enkel komen om te slapen en ze er sinds eind
2015wonen.
Ze geeft verder aan te werken voor het bedriJf
van
en
terwijl
de Poolse firma
waarvan
de zaakvoerder is de woning
huurt aan 400,00 euro/maand voor de gelij kvloers en 350,00 euro voor boven
Volgens tweede beklaagde had het geen zin meer om de woningen op de
te renoveren
want ze waren om af te breken. Ze heeft aan
( waarom aan hem?) gezegd dat er
niemand meer kon wonen.
In het kader van het lopende onderzoek werden er geen bijkomende stukken opgevraagd :
detacheringsovereenkomsten, arbeidsovereenkomst tussen
en
loonbrieven Poolse arbeiders de huurovereenkomsten, bewijzen van
stortingen/betalingen van de huurovereenkomsten, statuten van de betrokken
vennootschappen ( zetel, zaakvoerders,... )
Blijkens de bijgebrachte huurovereenkomsten in de procedure voor de rechtbank wordt een
woongelegenheid
verhuurd voor 300,00 euro per maand terwijl de
woongelegenheid
bus verhuurd wordt voor 450,00 euro per maand vanaf 01.06.2016
aan
( neergelegde bewijsstukken
Deze huurovereenkomsten werden gesloten op 30.05.2.016, ogenblik waarop
nog geen eigenaar was van het gebouw vermits haar moeder, eigenares van de onroerende
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goederen op 31.05.2016 overleed zodat er vragen nJzen m.b.t. de rechtsgeldigheid en
ogenblik waarop deze overeenkomsten werden gesloten
De overeenkomsten vermelden evenmin wie de vennootschap
vertegenwoordigde : de handtekening huurder in de huurovereenkomsten verschilt de visu
van de handtekening van eerste en derde beklaagde bij de ondertekening van hun verklaring.
Tweede, derde en vierde beklaagden leggen ter zitting van 25.05.2020 geen
huurovereenkomsten neer, sp1Jts hun verwiJzing ernaar in besluiten en verwijzen maar de
neergelegde huu rovereenkomsten door tweede beklaagde. Spijts het verzoek hiertoe door de
rechtbank op de zitting van 24.02.2020 leggen ze evenmin bijkomende stukken neer : o.a.
detacheringsovereenkomsten,..
Er bestaat geen d1scuss1e over het feit dat de woning bus
en bus
aan de Poolse
vennootschap
werd verhuurd, die deze woning ter beschikking stelde
aan haar Poolse arbeiders In de bouwsector in het kader van detacheringsovereenkomsten.
De verhuurster/eigenares geeft ook aan huurgelden te hebben gemd/ontvangen voor de
verhuur van de woning bus en van de Poolse vennootschap.
Blijkens de op 4 me, 2020 opgestelde pro Justitia door procureur des Konings,
uit bevraging dat in de Poolse vennootschap
zaakvoerster Is.

woning

blijkt

verhoord op 14 09.2017 gaf ook aan zaakvoerster te zijn van de firma's
en
Ze bevestigde dat de Poolse arbeiders verblijven In de
die ze van
huurt.

2.
Uit de vaststellingen van de woon inspectie blijkt dat de woning gelegen te
voldoet aan de wonlngkwalite1tsnormen.

niet

Elke schending van de kwaliteitsnormen wordt strafbaar gesteld, zelfs zodra één gebrek wordt
vastgesteld.
Deze gebrekkige woning werd middels schriftelijke huurovereenkomsten voor een
maandelijkse huurprijs van 750,00 euro verhuurd aan vierde beklaagde, die de woning ter
beschikking stelde aan haar Poolse werknemers.
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Tweede beklaagde ontkent niet een maandehJkse huurprijs voor de verhuur van deze woning
ontvangen te hebben. Ze verklaart dit zelf en geeft de hoegrootheid van de ontvangen
huurprijs voor geliJkvloers en eerste verd ieping duidelijk aan in haar verklaring.
Ze geeft m haar verklaring ook duidelijk weer de lamenta bele toestand van het pand te kennen
: goed om af te breken.
Het goed werd blijkens art.11 van de huurovereenkomsten verhuurd "als woning" Tweede
beklaagde wist dat de Poolse vennootschap
gehnkt aan de Belgische
vennootschap
voor wie ze werkte, de woning ter beschikking stelde van Poolse
arbeiders.
verklaarde op 10.03.2017 dat werd besloten om in het pand Poolse
arbeiders te laten wonen omdat "ze" er zich bewust van waren dat het niet meer de beste
woningen waren.
Ook derde beklaagde kende de toestand van het pand sedert jaren . Samen met haar
echtgenoot, eerste beklaagde, huurden ze als zaakvoerders van de vennootschap
het pand van de moeder van tweede beklaagde sedert 30.01.2015.
Nerd vernomen verbleef hij er al een Jaar en betaalde hij 150,00
Volgens hetgeen van
euro huur in de handen van eerste beklaagde
Sedert 1 j uni 2016 ( = aanvang incriminatieperiode) huurt de Poolse firma van wie derde
beklaagde zaakvoerster is de woning bus en bu~ van tweede beklaagde, haar secretaresse,
die nog een pand ter beschikking had ingevolge erfenis, dat ze niet meer op de reguliere
huurmarkt kon verhuren : " Omdat "we" er ons van bewust waren dat het niet meer de beste

womngen waren, hebben "we" besloten om er Poolse arbeiders te laten wonen die voor
en
haar echtgenoot werken."
Derde beklaagde kan niet voorhouden in het ongewisse te zij n geweest omt rent de toestand
van de door vennootschap
waarvan ze de zaakvoerster was ter
beschikking gestelde woning aan de Poolse arbeiders in het kader van de
detacheringsovereenkomsten.
Ze is niet zijdelings na het bezoek door de wooninspecteur in kennis gesteld van de toestand
van de ter beschikking gestelde woning.
Ze houdt ter rechtvaardiging voor dat de Polen er maar een paar weken verbleven en dat het
maar een "tijdelijke oplossing" was.
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De rechtbank stelt vast dat er voor het bestaan van de ten laste gelegde feiten geen btJzonder,
noch algemeen opzet vereist 1s. Het morele bestanddeel van onachtzaamheid of nalat1ghe1d
volstaat voor de strafrechtelijke beteugeling.
Het gebrek aan voorzorg of onvoorzichtigheid bestaat erin dat de beklaagden nagelaten
hebben te controleren of de woning wel aan de woningkwalite1tsvere1sten, voldeed en dus
wel verhuurd/ ter beschikking gesteld mocht worden.
De eis van voorzichtigheid die op de beklaagden rust Impliceert dat ziJ desnoods voorafgaand
aan de verhuring/ ter beschikking stelling zich deskundig heten adviseren.
De nalatigheid bij het controleren van de woonkwaliteit van de woning die de tweede
beklaagde verhuurde, derde en vierde beklaagden ter beschikking stelden, staat vast : een
aantal gebreken waren evident en werden uitvoerig beschreven in het P.V. van de
woon inspecteur.
Dit vroeg geen enkele deskundigheid om vast te stellen dat de woning niet 1n goede
verhuurbare staat verkeerde.
Deze beklaagden wisten of moesten weten dat de woning die zij verhuurde of ter beschikking
stelde, gebrekkig was en niet aan de woningkwahteitsvereisten voldeed.
Er werd geen omstandige plaatsbeschrijving opgesteld zodat beklaagden niet kunnen
aantonen dat de woning bij de aanvang van de huurovereenkomst en de ter beschikking
stelling In overeenstemming was met de wonlngkwaliteitsnormen.
De tenlastelegging in hoofde van tweede, derde en vierde beklaagde is bewezen als
verhuurders of diegene die de woonentiteit ter beschikking stelden.
De rechtbank acht de tenlastelegging ten aanzien van de eerste beklaagde niet bewezen nu
zijn aandeel/rol/betrokkenheid bij de feiten in de weerhouden incrimlnatieperiode niet is
aangetoond.
Dit feit wordt voor de vierde beklaagde beoordeeld onder toepassing van art. 5 Sw. zoals van
toepassing voor 30.07.2018.
Op grond van artikel 5, lid 1 van het strafwetboek is een rechtspersoon strafrechtelijk
verantwoordelijk voor misdrijven die hetzij éen intrinsiek verband hebben met de
verwezenlijking van zijn doel of de waarneming van zij n belangen, of die, naar blijkt uit de
concrete omstandigheden, voor zijn rekening zijn gepleegd.
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De feiten onder de tenlastelegging blijken uit de concrete omstandigheden dat de het misdrijf
van de ter beschikking stellen van de kamers die niet voldoen aan de geldende
kwaliteitsvereisten zijn gepleegd ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de
vennootschap en intrinsiek verband heeft met de belangen van de rechtspersoon en voor haar
rekening werden gepleegd nu deze vennootschap zich bezighoudt met bouwwerkzaamheden
en daartoe haar w erknemers detacheert en een woning ter beschikking stelt.
Het misdrijf houdt verband met de economische act iviteit en van de rechtspersoon en ze haalt
economisch voordeel uit de misdrijven door haar gedetacheerde werkkrachten o nder t e
brengen in een woning, die niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten. De volledige woning wordt
gehuurd voor het geheel van haar arbeidskrachten hetgeen volgens de gegevens van het
dossier impliceert dat ze voor de op dat ogenblik van de controle aanwezige arbeidskrachten
(5) een huurprijs van 750,00 euro per maand betaa lt hetzij amper 150,00 euro maa ndelijks
per arbeidskracht.
Het blijkt uit de vaststellingen van de verbalisanten dat er tijdens de incnminat1eperiode
binnen vierde beklaagde werd gekozen voor een bedrijfsvoering met maximaal winstoogmerk
waarbij gedetacheerde Poolse arbeidskrachten, de Nederlandse taal niet machtig, ten prooi
zijn gevallen aan detachering met ter beschikking stelling va n kamers of woningen die
ongeschikt z1Jn met mensonwaardige woonomstandigheden die veilighe1ds- en
gezondheidsrisico's inhielden.
Vermoedelijk betreft het ook slacht offers van mensenhandel doch dit aspect werd spijts
kantschrift niet verder onderzocht door de sociale inspectie.
Er werd doelbewust misbruik gemaakt van de zeer zwakke positie van de Poolse
gedetacheerde arbeiders. Het naleven van de woonkwaliteltsnormen was het minste van de
bekommernissen van vierde beklaagde.
Derde beklaagde was de zaakvoerder van vierde beklaagde. Zij was het aanspreekpunt en de
contactpersoon voor navolgende communicatie.
Zij liet wetens en willens als zaakvoerder van vierde beklaagde na zich in regel t e stellen en
liet op die manier toe dat zij een woning aan de gedetacheerde arbeiders ter beschikking
stelde die met aan de wettelijke norm voldeed .
Derde beklaagde beschikte als zaa kvoerder nochtans over de nodige bevoegd heden om de
nodige beslissingen te nemen met het oog op de naleving van de betrokken regelgeving . Zij
liet dit echter wetens en willens na.
Ook derde beklaagde wordt voor de door haar begane strafbare feiten veroordeeld nu de
strafrechteliJke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon die van de natuurlijke persoon,
die daders zijn van dezelfde feiten niet uitsluit
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STRAFMAAT
De feiten van tenlasteleggingen zijn de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van
hetzelfde m1sdad1g opzet. In toepassing van art. 65 lid 1 Stra fwetboek dient maar één strafte
worden opgelegd, namelijk de zwaarste.
Volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat de incrimmat1eperiode beperkt is en er
rekening Is gehouden met de aanvang van de huurperiode op 1 juni 2016, ogenblik waarop
tweede beklaagde ingevolge overlijden van haar moeder eigenares werd van het pand.

Tweede beklaagde
De hierna bepaalde bestraffing wordt opgelegd gezien de aard en de ernst van de bewezen
verklaarde feiten, de omvang ervan en het strafrechtelijk verleden van deze beklaagde.
Art. 23 van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig leven t e leiden
en dat de wet of het decreet daartoe, rekening houdend met de overeenkomstige plichten,
de economische, sociale en culturele rechten waarborgt. Die rechten omvatten o.m. het recht
op een behoorlijke huisvesting.
De overheid doet belangrijke inspanningen om dit recht te waarborgen, o.m. door sociale
huisvesting te organiseren, door m1nrmumkwahteitseisen voor woningen te bepalen en een
woon inspectie op te richten ...
Van degene die huizen verhuurt, mag worden verwacht dat ook hij inspanningen lever t en zich
minstens aan de opgelegde kwaliteitsnormen houdt.
zo niet wordt het fundamenteel recht op een behoorlijke huisvesting aangetast, komen
mogelijk mensenlevens in gevaar (CO-intoxicatie, elektrocutie) en wordt aan de gezondheid
van doorgaans maatschappelijk kwetsbare huurders schade toegebracht.
De verregaande desinteresse van de beklaagde voor de staat waarin het desbetreffende pand
verkeerde en haar standpunt omtrent de mogehjkhe1d het pand gezien de
woonomstandigheden toch nog t e verhuren aan de Poolse vennootschap zodat deze het kan
ter beschikking stellen aan Poolse arbeiders om er te slapen rechtvaardigen een geldboete.
Beklaagde verkeert nog m de wettelijke voorwaarden om hem de hierna vermelde
genademaatregel van het gedeeltelijk uitstel van de strafuitvoering van de geldboete te
verlenen.
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Derde beklaagde

De hierna bepaalde bestraffing wordt opgelegd gezien de aard en de ernst van de bewezen
verklaarde feiten, de omvang ervan en het strafrechtelijk verleden van deze beklaagde
De verregaande desinteresse van de beklaagde voor de staat waarin het pand verkeerde dat
ze ter beschikking stelde van de door haar gedetacheerde Poolse werknemers en voor de
woonomstandigheden van haar arbeiders, rechtvaardigen een geldboete.
Beklaagde verkeert nog in de wettelijke voorwaarden om hem de hierna vermelde
genademaatregel van het gedeeltelijk uitstel van de strafuitvoering van de geldboete te
verlenen.

Vierde beklaagde
De hierna bepaalde bestraffing wordt opgelegd gezien de aard en de ernst van de bewezen
verklaarde feiten, de omvang ervan en het strafre chtelijk verleden van deze beklaagde.
B!=?klaagde beoogt illegaal geldgewin en geniet een oneerlijk voordeel ten opzichte van andere
bedrijven die de wetten wel naleven.
Om de beklaagde het ontoelaatbare van zijn handelen te doen inzren en herhaling te
voorkomen, wordt ziJ veroordeeld tot de hierna bepaalde effectieve geldboete.
Een geldboete, zoals hierna nader bepaald, zijn gepast wegens de aard en ernst van de feiten.
Het bedrag van de geldboete is aangepast aan het beoogde onrechtmatig voordeel.

Verbeurdverklaring van het wederrechtel/Jk vermogensvoordeel
Het openbaar ministerie vorderde bij een nota neergelegd de verbeurdverklaring van het
wederrechtelijk vermogensvoordeel, begroot op 17.250,00 euro in toepassing van art. 42,3°en
43 bisSw.
Gezien de beperking van de lncrlmmatieperiode werd de vordering verbeurdverklaring herleid
tot 13.500,00 euro.
Dit vermogensvoordeel wordt lastens de beklaagden gevorderd om reden dat ze de woning
gelegen te
verhuurden of ter beschikking stelden voor verhuur terwiJI deze
niet voldeed aan de geldende kwahteits-en veiligheidsnormen.
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Het gevorderd bedrag werd berekend over een periode van 17 maanden, een aanvang
nemende bij de aanvang van de huurovereenkomst op 01.06.2016 tot 01.11.2017 a rato van
750,00 euro per maand.
Omdat deze woning in de gegeven omstandigheden niet mocht worden verhuurd, heeft de
tweede beklaagde rechtstreeks uit het bewezen verklaarde misdrijf een vermogensvoordeel
gehaald. Ook derde en vierde beklaagden genereerden winst door deze woning In
lamentabele toestand ter beschikking te stellen van de gedetacheerde werknemers.
Het voordeel wordt correct begroot op 12.750,00 euro, hetzij elk 4.250,00 euro.
Dit vermogensvoordeel dient te worden verbeurdverklaard.
Het zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn dat de beklaagden enerzijds schuldig worden
bevonden en gestraft, maar anderzijds in het bezit zouden worden gelaten van de
opbrengsten die ZIJ met de misdrijven realiseerden Het plegen van misdrijven mag niet lonen.
De vermogensvoordelen die rechtstreeks uit de bewezen verklaarde misdrijven werden
verkregen, konden niet in het vermogen van de veroordeelden worden gevonden, zodat de
geldwaarde ervan moet worden geraamd en de verbeurdverklaring op het daarmee
overeenstemmend bedrag betrekking heeft.
De rechtbank mag bij haar berekening uitgaan van het bruto-bedrag aan geïnde huur.

TOEGEPASTE WETTEN
Er werd rekening gehouden met volgende wettelijke bepalingen:
Wetboek strafvordering art. 162, 185, 190, 191, 194, 197;
Strafwetboek art. 2, 38, 40, 42, 43,
Art. 5, 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode;
Wet OS 03.1952 art.1 en Wet 28.12.2011 art. 2;
Wet 29.06.1964 art. 8§1;
Wet van 19.03.2017: art. 4§2;
Wet 01.08.1985 art. 29 gew. Wet 22.04.2003 art. 3 gew. KB. 31.10.2005 art. 1 gew. Wet
25.12.2016;
Wet 15.06.1935 art.11,12,13,14,31-41;
De wetsbepalingen zoals vermeld in de gedmginleidende akte en de wetsbepalingen
aangehaald in dit vonnis.

Rechtbank van eerste aanleg Limburg- afdeling Hasselt

p 13

UITSPRAAK
De rechtba nk statuerende OP TEGENSPRAAK

OP STRAFGEBIED

Eerste beklaagde
Verklaart de tenlastelegging zoals beperkt m tijd niet bewezen in hoofde van be klaagde en
spreekt hem hiervan vriJ met kosten ten laste van de Belgische staat.

Tweede beklaagde
Verklaart de tenlastelegging zoals beperkt in tijd bewezen In hoofde van beklaagde.
Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro, door verhoging met 70
opdeciemen (x8), gebracht op 4.000,00 euro en zegt dat de geldboete, bij gebr ek aan betaling
binnen de termijn vermeld in artikel 40 Strafwetboek, zal vervangen worden door een
gevangenisstraf van 90 dagen.
Zegt voor recht dat de tenuitvoerlegging van de straf wordt uitgesteld gedurende een termijn
van DRIE JAAR voor de helft van de opgelegde geldboete.
Verklaart verbeurd het wederrechtelijk vermogensvoordeel, begroot op 4.250,00 euro m
toepassing van art. 42,3°en 43 bis Sw.
Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds
tot hulp aan de slachtoffers van opzetteliJke gewelddaden en aan de occasionele redders, een
bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00
~

Veroordeelt de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds voor Juridische
tweedelijnsbijstand een bedrag te betalen van 20,00 euro.
Verwijst de veroordeelde tot één vierde van de kosten van de publieke vordering, tot op
heden voor hem begroot op de som van 96,63 euro.

Derde beklaagde

Verklaart de tenlastelegging zoals beperkt in tijd bewezen in hoofde van beklaagde.
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Veroordeelt beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro, door verhoging met 70
opdeciemen (x8), gebracht op 4.000,00 euro en zegt dat de geldboete, bij gebrek aan betaling
binnen de termijn vermeld in artikel 40 Strafwetboek, zal vervangen worden door een
gevangenisstraf van 90 dagen.
Zegt voor recht dat de tenuitvoerlegging van de straf wordt uitgesteld gedurende een term11n
van DRIE JAAR voor de helft van de opgelegde geldboete.
Verklaart verbeurd het wederrechtelijk vermogensvoordeel, begroot op 4.250,00 euro m
toepassing van art. 42,3°en 43 bis Sw.
Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering va n het biJzonder fonds
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, een
bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00
euro.

Verwijst de veroordeelde tot één vierde van de kosten van de publieke vordering, tot op
heden voor hem begroot op de som van 96,63 euro.
Veroord eelt de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische
tweedeli1nsb1jstand een bedrag te betalen van 20,00 euro.

Vierde beklaagde
Verkl aar t de tenlastelegging zoals beperkt in t 1Jd bewezen in hoofde van beklaagde.
Ver oordeelt beklaagde tot een geldboete van 500,00 euro, door verhoging met 70
opdeciemen (x8), gebracht op 4 .000,00 euro,
Verklaart verbeurd het wederrechtehJk vermogensvoordeel, begroot op 4.250,00 euro in
toepassing van ar t. 42,3°en 43 bis Sw.
Verplicht de veroordeelde om biJ wiJze van bijdrage tot de financiering van het bijzonder fonds
tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele r edders, een
bedrag te betalen van 25,00 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo gebracht op 200,00
euro.

Verwijst de veroordeelde tot één vierde van de kosten van de publieke vordering, tot op
heden voor hem begroot op de som van 96163 euro.
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Veroordeelt de beklaagde om bij wijze van bijdrage aan het begrotingsfonds voor juridische
tweedeliJnsbljstand een bedrag te betalen van 20,00 euro.

Neemt akte van het standpunt van de wooninspecteur van het Vlaamse gewest dat de
herstelvordering zonder voorwerp is.

***
Alles gebeurde in de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 Juni 1935.
Dit vonnis is in openbare zitting uitgesproken op 22 JUNI 2020 door de rechtbank van eerste
aanleg Limburg, afdeling Hasselt, sectie correctioneel, 15m - kamer, samengesteld uit:
Mevrouw

rechter, alleenzetelend rechter,

in aanwezigheid van het openbaar ministerie,
met bijstand van de heer

griffier.

