CORRECTIONELE RECHTBANK VAN HASSELT
17 APRIL 1996
Inzake: Openbaar Ministerie, SC
Tegen: GG
Verdacht van te L op 12 mei 1995
bij het leveren of bij het aanbieden van levering van een goed of een dienst op een plaats die voor het
publiek toegankelijk is rassendiscriminatie te hebben bedreven jegens een persoon wegens zijn ras,
zijn huidskleur, zijn afkomst of zijn nationale of etnische afstamming, namelijk bij het verhuren van
een appartement discriminatie te hebben bedreven t.a.v. SC en HT.
Gezien de stukken van het rechtsgeding.
Gehoord, in openbare zitting :
-

Het openbaar ministerie in zijn vordering,

-

Beklaagde in zijne gezegden en middelen van verdediging,

Het feit ten laste van beklaagde gelegd, is bewezen door het vooronderzoek en het ter zitting gedane
onderzoek en wordt in se trouwens met betwist.
Beklaagde verzoekt om de toepassing van artikel 3 en 5 van de wet van 29 juni 1964.
Hij heeft nog geen veroordeling ondergaan tot een criminele straf of tot een correctionele
hoofdgevangenisstraf van meer dan twee maanden en het feit is niet van aard dat het gestraft moet
worden met een hoofdstraf van meer dan vijf jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf.
Dat een eventuele veroordeling zijn goede perspectieven voor de toekomst té ernstig in het gedrang
zou kunnen brengen, zodat de Rechtbank kan ingaan op dit verzoek en het niet nodig acht hieraan
voorwaarden te verbinden.
De eis van de burgerlijke partij voor 1 frank morele schadevergoeding is ontvankelijk en gegrond.
Gezien de hiernavolgende artikelen (…)
Om deze beweegredenen
De Rechtbank,
STATUERENDE OP TEGENSPRAAK,
verklaart beklaagde schuldig aan het feit hem ten laste gelegd, zoals in de dagvaarding omschreven.
Zegt voor recht dat de uitspraak van de veroordeling wordt opgeschort, gedurende een termijn van
twee jaar.
Verwijst hem tot de kosten van de publieke vordering, begroot op de som van duizend tweehonderd
zesennegentig frank. (1.296 frank)
Legt aan de veroordeelde tevens een vergoeding op van 1.000 frank overeenkomstig het artikel 91 van
het Koninklijk Besluit van 28 december 1950, zoals gewijzigd bij art. 1 van het Koninklijk Besluit van
23 december 1993.
en uitspraak doende
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OP BURGERLIJK GEBIED :
Verklaart de eis van de burgerlijke partij ontvankelijk en gegrond.
Dienvolgens, veroordeelt beklaagde GG om te betalen aan de burgerlijke partij SC ten titel van morele
schadevergoeding, de som van een frank (1 frank)
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