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1 RECHTER 



NOTITIÈNUMMER ·, 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDEN 

;î'îi\ "'1 1) . geboren te 
1 · op , wonende te : 

van Indiase nationalltelt 

Die ter zitting niet verschenen Is en evenmin geldig 
vertegenwoordigd was 

Î':,i;· 2). _ _ geboren te 
, wonende te : 

van Indiase nationaliteit 

TEN LASTE LEGGI NGE N: 

Die ter zitting niet verschenen Is en evenmin geldig 
vertegenwoordigd was 

De beklaagden om hun verdediging voor te dragen en op conclusie van het openbaar 
ministerie het vonnis te horen uitspreken over volgende feiten: 

Als dader of mededader. In de zin van artikel 66 van het strafwetboek; 

op 

Het misdrijf mensenh.andel te hebben gepleegd, zijnde de werving, het vervoer, de 
overbrenging, de huisvesting, de opvang van een persoon, het nemen of de ovèrdracht van 
de controle over hem met als doel het verrichten van werk of het verlenen van diensten, In 
omstandigheden die in strijd zijn met de menselijke waardigheid, waarbij zijn toestemming 
van geen belang was, met de omstandigheid dat van de betrokken activiteit een gewoonte 
werd gemaakt en met de omstandigheid dat het misdrijf Is gepleegd door misbruik te maken 
van de kwetsbare toestand waarin de persoon verkeerde ten gevolge van zijn onwettige of 
precaire administratieve toestand, zijn precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, 
een ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid, zodanig dat 
de betrokken persoon in feite geen andere echte en aanvaardbare keuze haél dan zich te 
laten misbruiken. 
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DE EERSTE EN DE TWEEDE 

Te• : en bil samenhang elders in het Rllk. meermaals op niet nader te bepalen data 
tussen 29 mei 2015 en 13 december 2015, het laatste feit gepleegd hebbend op 12 
december 2015: 

ten aanzien van: 
1 .• 

I • f 
0 - - -- - ---

, oen 

Met de omstandigheid dat de feiten der tenlastelegglng strafbaar zijn met criminele straffen, 
doch dat er aanleiding bestaat om slechts correctionele straffen uit te spreken wegens 
verzachtende omstandigheden spruitende uit de afwezigheid van vroegere criminele 
veroordelingen in hoofde van de verdachte. 

Gelet op art. 1 en 2 van de wet van 4 oktober 1867, aldus gewijzigd door art. 46 en 47 van de 
wet van 11jull1994; 

..... ..... . .... 

EN INZAKE NOIITIENUMMER. 

INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN 

BEKLAAGDEN 

1) ----� geboren te 
op , wonende te 

Die ter zitting niet verschenen Is en evenmin geldig 
vertegenwoordigd was 

2). .. l'-geboren te 
wonende te 

Die ter zitting niet verschenen Is en evenmin geldlg 
vertegenwoordigd was 

op 
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TENLASTELEGGINGEN: 

Als dader of mededader In de zin van artikel 66 van het strafwe.tboek; 

Te· : op 12 december 2015 

De eerste en de tweede 

A. Bij inbreuk 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 woning ter beschikking, 

een woning die 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 een woning (1 ) gelegen gelijkvloers In een voormalige 
werkplaats te ,·geka�astreerd als 

, eigendom van · 1 Ingevolge onder�andse akte van aankoop dd. 

B. Rechtstreeks of vla een tussenpersoon misbruik te hebben gemaakt van de kwetsbare 
toestand waarin een persoon verkeerde ten gevolge van lijn onwettige of precaire 
administratieve toestand, zl!n precaire sociale toestand, zijn leeftijd, zwangerschap, een 
ziekte dan wel een lichamelijk of een geestelijk gebrek of onvolwaardigheid.door, met d� 
bedoeling een abnormaal profijt te realiseren, een roerend goed, een deel ervan, een 
onroerend goed, een kamer of een andere In artikel 479 van het Strafwctbo·ck bedoelde 
ruimte, te hebben verkocht, te hebben verhuurd of ter beschikking gesteld In 
omstandigheden die In strijd zijn met de menselijke waardigheid, te weten door een 
ongeschikte en onbewoonbare woning'· ) gelegen gelijkvloers In een voormalige 
werkplaats te·. ter beschikking te hebben gesteld aan de zich 
noemende, .... 

*** *** *** 

1. SAMENVOEGING 

De In de procedures met de notitienummers· . i en 
.vervolgde misdrijven zijn samenhangend zodat een goede rechtsbedeling vereist dat de 
voormelde procedures worden �amengevoegd zodat er In één vonnis uitspraak over kan 
worden gedaan. 



2. PROCEDURE 

Op de zitting dd. 12.09.2018 hoorde de rechtbank: 
Het openbaar ministerie, bij monde van substltuut-procur.eur des Konings C. Buckens. 

Beklaagden, die nochtans geldig gedagvaard waren, verschenen niet en waren evenmin 
geldig vertegenwoordigd. 

De rechtbank nam kennis van de stukken van het geding. 

3. OP STRAFGEBIED 

3.1. Aanvaarding verzachtende omstan_dlgheden 

De verzachtende omstandigheden vermeld In de rechtstreekse dagvaarding In de procedure 
gekend onder notitienummer· · i worden aangenomen. 

3.2. Beoordeling tenlastelegglngen 

3.2.1. Notitienummer· 

De schuld van eerste beklaagde en tweede beklaagde aan de feiten van de tenlastelegging In 
de procedure gekend onder notitienummer · i en aan de tenlasteleggingen 
A en Bin de procedure gekend onder notitienummer · · · - · ··-·;ten genoege 
van recht bewernn door het vooronderzoek en door het onderzoek ter terechtzitting. 

Het straf dossier Inzake notitienummer· i toont ten genoege van recht aan 
dat eerste beklaagde en tweede beklaagde de zaakvoerders zlJn blnn.en vennootschappen 
zoals de 1 ren de 1 , die carwashes uitbaten, dit te - ·:aan de -

. respectievelijk te aan de 

Op 12.12.2015 bezochten de verbalisanten de carwash ". ·"gelegen te 

Ter plaatse werden drie werkende personen aangetroffen die geen verblijfsdocumenten 
hadden en derhnlve lllegnal op het grondgebied verbleven. Zij werden "In het zwart" 
tewerkgesteld. Zij identl(lceerden zich ten overstaan van de verballsaf!ten als 

1en 



Uit de verklaringen van 1 en blijkt dat zij allen Illegale vluchtelingen uit 
India waren die elk op hun eigen manier In België terechtgekomen waren en 
gemeenschappelijk hadden dat zij allen zonder geldige arbeidsovereenkomst tewerkgesteld 
waren In de carwashes die eerste beklaagde en tweede beklaagde te en te 
uitbaatten. 

In hun verklarlngen duldden zij �erste beklaagde en tweede beklaagde aan als hun bazen. 

Eerste beklaagde en tweede beklaagde hebben herhaaldelijk verklaard dat de uitbating van 
de carwash te·. : was overgedragen aan een derde partij, maar hun verklarlng Is 
ongeloofwaardig gezien zij In strijd Is met de objectieve vaststellingen In het strafdossier. 

Vooreerst hebben eerste beklaagde en tweede beklaagde naar aaflleldlng van hun herhaalde 
verhoren zelf nooit consequent aangeduid aan wie zij de uitbating zouden hebben 
uitbesteed. 

Hoewel zij herhaaldelijk aankondigden de overdrachtsovereenkomst te zullen bijbrengen, 
lieten zij na zulks te doen. 

· Belangrijkst is evenwel: 
de vaststelling dat de KBO nooit anders heeft vermeld dan dat de , met 
eerste beklaagde en tweede beklaagde als zaakvoerder, de carwasn te 
uitbaatte; 
de vaststelling dat de verbalisanten bij de controle-ook moesten vaststellen dat 
eerste beklaagde bij de controle niet de beweerde uitbater, maar zijn broer (tweede 
beklaagde) opbelde; 
de va�tstelllng dat en eerste beklaagde en tweede beklaagde 
ook als hun bazen aanduidden. 

" .. , " 'en verbleven In de gebouwen van de carwashes en hadden de nacht 
doorgebracht In de gebouwen waar thans de carwash te - ';werd uitgebaat. Eerste 
beklaagde en tweede beklaagde voerden hen rond van de ene naar de andere carwash, al 
n�nrgelang er op de ene of de andere locatie werk was. was de nacht voorafgaand 
ilan.de controle door e.erste beklaagde om 02.00 uur vanuit · ··:naar· gebracht. 

' en 1 werkten zonder arbeidsovereenkomst. 

Uit niets blijkt dat één van hen een loon kreeg. 
1 : verklaarde dat hij werkte In rull voor kleren, eten en een slaapplaats. Hij 
was al blij met eten en een slaapplaats. Een loon kreeg hij niet. Hij verklaarde dat 
klanten aan eerste beklaagde betaalde. 
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• werd evenmin al betaald. 
. verklaarde dat hij .zes dagen op zeven werkte voor een maandloon van 800,00 

eur�, maar hoewel hij al drie weken aan de slag verklaarde te zijn, had hij nog geen 
enkele betaling ontvangen. 

Hetgeen voorafgaat toont aan dat beklaagden : en ·�aanwierven, 
vervoerden en huisvesten met het oog op het verric hten van werk, en dit In omstandigheden 
die In strijd zijn met de menselijke waardigheid, te weten zonder dat zij hiervoor flnancl�el 
vergoed werden, zonder dat zij op basis van eer:i arbeidsovereenkomst rechten konden doen 
gelden opzlchtens hun werkgever en slechts "vergoed" werden middels de voedingswaren 
en het schamele onderkomen (zie ook verder) dat hen door beklaagden geboden werd. 

Tevens Is aangetoond dat eerste beklaagde en tweede beklaagde het misbruik maakten van 
de kwetsbare toestand waarin : verkeerden Ingevolge hun 
onwettige sociale en administratieve toestand, zodat zij In feite geen andere echte en 
aanvaardbare keuze hadden dan zich te laten misbru.lken. 

Ook Is aangetoond dat beklaagden van hun handelen een gewoonte gemaakt hadden. De 
vaststellingen van de dienst TSW (Toezicht Sociale Wetten) tonen Immers aan dat er eerdere 
controles plaatsvonden bij de 1 1 op de verschillende adressen waarbij werd 
vastgesteld dat er op 11.09.2015 bij een controle te 1 werd vastgesteld dat er naast 
drie zwartwerker ook één illega,al In het land ver blijvende persoon werkend werd 
aangetroffen en dat er op 18.11.2015 bij een nieuwe controle te · ·naast twee 
zwartwerkers opnieuw één illegaalJn het land verblijvende persoon werkend werd 
aangetroffen. De vaststelling dat beklaagden van hun handelen een gewoonte hadden. 
gemaakt wordt ook ondersteund door de vaststelling van de verbalisanten dat · · ··· op 
30.05.2015 blJ een controle ai}n het werk aangetroffen werd In de carwash te r · ·. die 
ook door de te weten eerste beklaagde en tweede beklaagde, werd vltgebaat. 

3.2.2. Notitienummer· 

De controle dd. 12.12.2015 in de carwash te ·: betrof een flexcontrole waarb
.
IJ 

versc hillende controlediensten samen vaststellingen deden. 

In het kader va� de voormelde controle deed ook het Agenschap '1nspeetie - Woonlnspectle 
Limburg vaststellingen In de woning gelegen gelijkvloers in een voormalige werkplaats te 

correct kadastraal omschreven In de dagvaardine. 

De vaststellingen van wooninspecteur 1 1 bijgestaan door technicus 
zoals opgenomen In het aanvankelijk proces-ver baal· · · · · · - · - -- tonen a�n dat de 
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voormelde woning een totaal van 87 strafpunten scoorde en dus als o
.
ngeschlkt 

gekwalificeerd werd. Bovendien, gelet op de ernstige gezondhelds- en veiligheidsrisico's 
voor de bewoners, werd de woning eveneens onbewoonbaar verklaard. · 

De woning voldoet derhalve niet aan de v�relsten van ar_tikel 5 van de Vlaamse Wooncode. 

Het Is deze woning die eerste beklaagde en tweede beklaagde met het oog op bewoning ter 
beschikking stelden aan : en 1 :, die er sliepen en verbleven. 

Door een dergelijke ongeschikte en onbewoonbare woning ter beschikking te stellen aan 
_ _  : en .. om samen met wat kledij en wat eten een vergoeding uit te 

maken voor de dagenlange arbeid In de carwash, maakten eerste beklaagde en tweede 
beklaagde met het oog op de realisatie van een abnormaal profijt misbruik van de hiervoor 
geschetste kwetsbare toestand waarin : en. 1 verkeerden. 

3.3. Strafmaat 

3.3.1. Eerste beklaagde 

De In .hoofde van beklaagde bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging In de 
procedure gekend onder notitienummer· · · - en van de tenlasteleggingen A en 
B In de procedure gekend onder notitienummer· · · · · - · --- '·-,zijn de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering van hetzelfde misdadig opzet. In toepassing van artikel 65 lid 1 Sw. 
dient maar één strnf te worden opgelegd, namelijk de zwaarste. 

De bewezen verklaarde feiten zijn ernstig. Beklaagde maakte misbruik van de uiterst 
kwetsbare positie van personen zonder verblijfsstatuut om hen als goedkope 
arbeidskrachten te kunnen Inschakelen. Hij deed zo omwille van snel geldgewin af aan de 
m'enselijke waardigheid die elk mens toekomt. 

De aard van de hierna volgende straffen, zowel een gevangenisstraf als een geldboete, en de 
omvang ervan acht de rechtbank gepast gelet op: 

d e  aard en de ernst van de gepleegde feiten, 
de specifieke omstandigheden waarin deze feiten zich hebben voorgedaan; 
het strafrechtelijk verleden van beklaagde; 
de persoonlijkheid van beklaagde zoals deze ook blijkt uit het strafdossier; 
voor wat betreft de geldboete: het aantal slachtoffers, In casu 3. 

De duur van de vervangende gevangenisstraf Is aangepast aan de omvang van de opgelegde 
geldboete. 



Overeenkomstig artikel 433novles §1 Sw. dient beklaagde te worden ontzet uit de rechten 
vermeld In artikel 31 lld 1, 1°, 2•, 3°, 4°, 5� en 6° Sw. en dit voor de duur zoals bepaald In het 
beschikkend gedeelte van dit vonnis. 

3.3.2. Tweede beklaagde 

De In hoofde van beklaagde bewezen verklaarde feiten van de tenlastelegging In de 

procedure gekend onder notitienummer · i en van de tenlastelegg ingen A en 
B·Jn de procedure gekend onder notitienummer' · •zijn de opeenvolgende 
en voortgezette uitvoering van hetzelfde misdadig opzet. In toepassln1f van artikel 65 lld 1 Sw. 
dient maar één straf te worden opgelegd, namelijk de zwaarste. 

De bewezen verklaarde feiten zijn ernstig. Beklaagde maakte misbruik van de uiterst 
kwetsbare positie van personen zonder verblijfsstatuut o m hen als goedkope 

arbeidskrachten te kunnen Inschakelen. Hij deed zo omwille van snel geldgewin af aan de 

menselijke waardigheid die elk mens toekomt. 

De aard van de hierna volgende straffen, zowel een gevangenisstraf als een geldboete, en de 

omvang ervan acht de rechtbank gepast gelet op: 
· 

de aard en de ernst van de gepleegde feiten, 
de specifieke omstandigheden waarin deze feiten zich hebben voorgedaan; 
het strafrechtelijk verleden van beklaagde; 
de persoonlijkheid van beklaagde zoals deze ook blijkt uit het strafdossier; 
voor wat betreft de geldboete: het aantal slachtoffers, In casu 3. 

De duur van de vervangende gevangenisstraf Is aangepast aan de omvang van de opgelegde 
geldboete. 

Overeenkomstlg·artlkel 433novies §1 Sw. dient beklaagde te worden ontzet uit de rechten 
vermeld In artikel 31 lld 1, 1°, 2°, 3°, 4•, 5° en 6° Sw, en dit voor de duur zoals bepaald In het 
beschikkend gedeelte van dit vonnis. 

4. OP BURGERLIJK GEBIED 

De burgerlijke belangen worden ambtshalve aangehouden. 

TOEGEPASTE\NETTEN 

De volgende artikelen bepalen de bestanddelen van de misdrijven, de strafmaat en de 
taalwet: 
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• De wettelijke bepalingen vermeld onder 1. Procedure' en tenlastelegglngen 
• Wetboek van strafvordering art. 185 , 186, 194, 195, 226 en 227 

• Art. 29 van de wet van 01.08.1985 

• K.O. van 28.12.1950 art. 91, 2° lid 
• Art. 4 § 2 van de wet van 19.03.2017 

• Wet van 5.03.1952 art. 1- gewijzigd door de wet van 24.12.1993 

• Strafwetboek art. 25, 31, 40, 65, 66, 79 ,80, 433 

• Wet van 13 april 2005 - art. 2bls- 3 en 4 VTSV 
• Wet van 15.6.1935 art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41 

UITSPRAAK 

De Rechtbank, uitspraak doende bij verstek opzlchtens eerste bekl.aagde en tweede 
beklaagde; 

Voegt de strafvorderingen in de procedures met de notitienummers· en 
wegens hun samenhang ten be�oeve van een goede rechtsbedeling 

samen; 

Aanvaardt In hoofde van eerste beklaagde en tweede beklaagde de verzachtende 
omstandigheden vermeld in de rechts�reekse dagvaarding In de procedure gekend onder 
notitienummer· 

· · 

OP STRAFGEBIEO 

Eerste beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging In de procedure gekend onder 
notitienummer i en aan de tenlasteleggingen A en B In de procedure 
eekend onder notitienummer· 1 en veroordeelt hem hiervoor samen tot 
een HOOFDGEVANGENISSTRAF van TWEE JAAR en een GELDBOETE van DRIEDUIZEND 
EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x6) tot ACHTilENDUIZEND EURO, met ee1.1 
vervangende gevangenisstraf van NEGENTIG DAGEN. 

Ontzet beklaagde voor periode van vijf jaar uit de rechten vermeld In artikel 31, eerste lid 
Sw. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage tot de financiering van het l>ljzonder 
fonds tot �ulp aan de slachtoffers van opzettelljke gewelddaden en aan de occasionele 
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redders een bedrag te betalen van 25 euro te verhogen met 70 opdeciemen en alzo 
gebracht op 200,00 euro. 

Legt aan de veroordeelde In toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 
K.B. 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een ge\'ndexeerde vergoeding van 
51,20 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 
juridische tweedelljnsbljstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Tweede beklaagde 

Verklaart beklaagde schuldig aan de tenlastelegging In de procedure gekend onder 
notitienummer en aan de tenlasteleggingen A en B In de procedure 
gekend onder notitienummer i en veroordeelt hem hiervoor samen tot 
een HOOFDGEVANGENISSTRAF van TWEE JAAR en een GELDBOETE van DRIEDUIZEND 
EURO, verhoogd met 50 opdeciemen (x6) tot ACHnlENDUIZEND EURO, met een 
vervangende gevangenisstraf van NEGENTIG DAGEN. 

Ontzet beklaagde voor periode van vijf jaar uit de rechten vermeld In artikel 31, eerste lid 

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 euro te v�rhogen met 70 opdeciemen en alzo 
gebracht op 200,00 euro. 

Legt aan de veroordeelde In toepassing van art. 91 K.B. van 28.12.1950, gewijzigd bij art. 1 
K.B. 13.11.2012, de verplichting op tot het betalen van een geYndexeerde vergoeding van 
51,20 euro. 

Verplicht de veroordeelde om bij wijze van bijdrage ten bate van het begrotingsfonds voor 
Juridische tweedelljnsbljstand een bedrag te betalen van 20,00 euro. 

Eerste beklaagde en tweede beklaagde 

Veroordeelt eerste beklaagde en tweede beklaagde hoofdelijk tot de kosten van de 
strafprocedure, tot op heden begroot op de som van 98.71 euro. 
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OP BURGERLIJK GEBIED 

Houdt de eventuele burgerlijke belangen ambtshalve aan. 

*** 

Alles gebeurde In de Nederlandse taal overeenkomstig de wet van 15 juni 1935. 

Dit vonnis is In openbare zitting gewezen en uitgesproken op 10 oktober 2018 door de 
rechtbank van eerste aanleg te Limburg, afdeling Tongeren, achtste kamer, samengesteld 
uit: 

P.J. STEV ERL INCK, alleenzetelend rechter, 

In aanwezigheid van het OPENBAAR M IN ISTERIE zçals bij naam vermeld op het Pro Justitia 
van uitspraak, 

met bijstand van V. K I ELICH, waarnemend hoofdgriffler 




