
. ·. 

Grlfflê~ummer 

~00 /2020 

Inzake 
t. . 

i • . . 2. 

Datl!m":tan ult5praàk .. 
4/fi2/ZOio 

Notltleiiümmer:parket 

~ 

j 

Rechtbank van eerste ·aanleg 
. . . 

Limburg, afdel:ing Ton·geren1 . . 

sectie. ~orrection.~el, 
1 rechter 

' . 
' 

Vonnis 

11e kamer 
· Aangeboden op 

Nl~ne registreren 

·--- ·-·· .... _ ..... _... . -:- ·-· .. .... 



Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afdellnç Tongeren - p. 2 
··---.- .... ~-: .. 

In de zaak van: 

HET OPENBAAR MINISTERI.E 

EiSER IN HERSTEL 

DE WOÓNINSPÉCTEUR van het Vlaam~ ~ewest, met kantoor te 1000 

BRUSSEL, Havenlaan, nr. 8$-bus 2.2- eiser in h!!rstel-

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 

advocaat te 

BEKLAAGDEN 

1. 

2.' . 

geboren te 
wonende te 

op 

van Belgische ~ationali~eit,, 

ter zitting bijgestaan door mr. 
advocaat te te 

. met. ~lW-nummer 
met als KBO·nummer 

., 

met maëltschappt;!lijke zetel gev~stigd te 

1. TENLASTELEGGINq 

ter zitting vertegenwoordigd door mr. 
beiden advocaat te 

Als dader of mededader in de zin van art.ikel66 van het strafwetboek; 

loco mr 

., 

, loco mr. , beiden 

'· 

; loco mr. 

Bij it:~br~u~ !>P artikel 5, strafbaar gës~eld door artikel 20§1 al 1 van het d~creet d.d. 15 Juli ·1,997 
houd~nd~ de Vlaamse Wooncod~, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder of als persoon die. 
een woning ter beschil<king stelt, een woning die niet voldoet aan de ver.eistel"! en norm~n van artikel 
5 reç~tstreeks of via tussenpersc;~m verhuurd,· te hu!Ji" gesteld of t~.r be~~~~ing gesteld te· hebben 
met het oog op bewoning, namelijk · 

Te In de periode vah 1 Januari 2014 tot en met 8luni 2018 

t en niJdele van en 
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De woning gelegen te 

De kadastrale omschrijving van het onroerend goed dat het voelWerp van het misdrijf is, zijnde: 

ligging: te 

aangekocht' op 24 mei 1994, akte verleden dOÖr notaris op 

De dagvaarding werd overgeschreven Op het kantoor Rechtszekerheld van 

15.02.20i9· 

op 

Re{:: 

Bedrag : 230,~ euro. · 

De Adviseur, 

(Get.) 

2. . PROCEDURE 

Onderhavig dossier werd ingelèid op de openbare zitting van 30.04:2019: . . 

Op verzoek van partijen werden conclusietermijnen verleend en werd de zaak i11 voortzetting gesteld 
op de ~itting van 1.10.2019 voor behandeling ten gronde. 

Op 1.10.2019 werd de zaak hernomen vo~.r een zetel anders samengesteld en werden gehoord: 

eerste beklaagde m.b.t . de hem ten laste gelegde feiten; 
, ter informatieve titel. 

Onderhavig. doSsier werd vervolgens In voortzetting g~steid op è:le zitting van 7.01.2020 voor verdere 
· behandeling met verzoek aan het openbaar ministerie tot bijkomend onderzoek. · 

ln-ope!Jbare zitting c!.d. 7.01.~020 werden ver\to_lgens gehoord: 

mr. , -voornoemd, in zijn middelen en eis n~mens 'Oe Wooninspectèur van het 

Vlaams Gewest' qq. 'eiser l_n herstel', . 

het openbaar ministerie In haar uiteenzetting van de zaak en In haar vordering. bij monde 

van dhr. 

mr. 

beklaagden. 

loco mr. 

Allen gebruikten de Nederlandse taal. 

voornoemd, in zîjn verdéd!gingsmiddelen namens beide 

\ . . ' . 

De rechtbank nam kennis van alle door partijen bijgebrachte besluiten en stukken. 
. ' . . . . . 
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1. Vooraf&aand · · 

De dagvaarding ~.erd"ov~rgeschreven. op het ~antoor Rechtszek.erheid 
.. ··· . 

op 

De strafvordering is ontvankelijk. 

De herstelvordering werd ingeleid bij het o~enbaar ministerie.per brief van io november 2017. 

De herstelvordering is ontvank~lijk. 

11. Huiszoeking . 
:.····· 

... ·: 

In het proces-Verbaal van 23 september 2017 vermeldt de wooniiJSI)edeur dat hij op 18 juli 2017 · 

werd gecontacteerd door van het .... Air~ndissementeel Informatie - en 

Expertisecen_trum Ómwllle van· een vermoede.n - várl' .-~en misdrijf, namelijk ~et vernuren/te; 
.. ·· 

· · beschikking stellen een · woning of _ .. kartfers die niet · voldoen aàn de · huidige minimale 

kwaliteitsnor~en en dit ten la~te·:van .. beklaagden.·Op 2~ september 2017 werd de wooninspecteur 

· . . · gevraagd om deel t~ .. nenîë~- aan een bovenlokale flexactie ~et betrekking tot twee carwashes. 

Vervolgen:s. .~erdirÎh~t proces-verbaal melding gem~akt _van het feitdat de wo.oninspecteur zich met 

. de .. woonêontroleur op 23 september 2017 begaf naar het pand te Ze boden 
~ · . ' . 

... ..... ·"zich aan, doch niemand opende de deur. Ze beg~ven zich vervolgens naar de carwash op het adres te 

waar cte sociale inspectiediensten en de lokale politie bezig waren met een 

controle. Ter plaatse troffen de wooninspecteur en de wooncontroleur dé volgende personen. aan·: 

e11 _ , die 'allen beweerden _woonachtig te ~ijn op· het 

adres '. Blijkens het proces-verbaal kreeg de wooninspecteur op dat ogenbtik 

een voorafgaande .. en schriftelijke toestemming van deze personen en ging hij ~mer(~~t de 

wooncontroleur opnieuw naar het p~Jnd ·waar zij de woonstondèï.ZÓc!lten tèneind~ 
de nodige vaststellingen te doen. vergezelden . .herf'o~ de deur t~ openen. De 
twee andere personen bleven ~r plaatse in de carwash voÉwvêrh.oor door de polltie en de sociale . . : .··· 

inspectie. 

Bijlage 1 aan het aanvankelijk proç.es-vêrbaal van de Wooninspectie is. de mail van 
.. ••• • • + • • 

van 18 juli 2017 aan·o.a .. de·wöoninspecteur met als-onderwerp 'aankondiging flexactie' waarin een 

bovenlokale fl~x.acttit~~rdt aangekondigd op 23 september 2017 tegen 2 carwashes, namelijk een 

earwas.b .. Uitgebaat door 

... .. ... ~itg~baat door 

en. een carwash 

Bljlagè 2 aan het aanvankelijk proces-verbaal betreft een nlet-gedate~rd~ fiche flexactle carwastl 

cm die o.a. een rubriek 'bewoning' bevat met de volgende inhoud·: . 

·'De arbeiders van ·dè carwash zijn' ingeschreven en verblijven effectief op net maátschappelijk qdres 

van de onderneming : ·. Dit Is een oud huis (gelijkvloers, 1~ verdiepln,g, -zoliie;) met 

ondermaatse infrastruquur . . De huurder ) Is de uitboter van de co~psh;·· betaalt per 

.... ·; 
:.··· 
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maand 500 EIJR huur, en vraagt zijn werknemers elk 100 EUR/maond. ·In de woning Is slechts 1 bed, 

de rest sloopt op matrassen. Er zijn 3 à 4 kamers. Op zijn mornimteel 5 bewonérs 

ingescht:even : 1 met Belgische nationaliteit, 1 met Pakistaanse nationalite~t, 1 met Portugees 

Pasiwort. Allen zijn ze van Pakistan afkomstig. Laatste woonstcontrole door: wijkpolit~e vond plaats 

midden jun i. Er zijn m.omenteef geen indicaties dot de werknemers In de carwash zelf zouden slapen. 

Op en is niemand (meer) ingeschreven : laatste bewoner werd uitgeschreven 

op 29 jun/ '2017. Huidige bewoners Pakistan), 

(Pakistan), (Pakistan), (Pakistan), 

(PakiStanf . · 

Bijlage 3,. blad ~ aan het aanvankelijk proèes-v~rbaál betreft een toestemming tot huiszoeking 

gedateerd 23 september 2017 vanwege , die in de Nederlands~ taal toelating geeft t~t 

· de huiszoeking bedoeld In. artikel 20 decreet van 15 juli 1997 ho~dende· Vlaamse Wooncode, artikel 

6.1.5 Vlaamse Codex.R.O., artikel 14 Decreet van 3 maart 1916 tot bescherming van momurnenten 

en stads - en dorpsgezlchte!J, artik_el 35 decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het 

archeologisch patrimonium en artikei 40 decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, 

zolang de opsporingen duren. . 

Bijlage 3, blad 4 aan het aanvankelijk proces-verbaal betreft een .. gelijkaardige tQelating tot 

huiszo~klng in de Engelse taal gegeven door uit Afghanistan. 

Bijlage 5 aan .het aanvankelij k proces-verbaal is· een maif van een .zekere 

_ betreffende de vaststellingen tijdei')S de . . 
carwashes van 23 septemb~r 2017 die met betrekking tot de 

'kamerwonen' terwij l er voor dit pand geen vergunning ·Is voor deze activiteit. · 

van de 

flexactie op .de 

gewag maakt van 

Bijlage 11 is een verhoor van 

verklaart dat hij sedert december 2013 -woont te 

op 23 september 2017 in het Nederla.nds en die 

Hij huurt de woning van 

eerste beklaagde. Hij omschrijft de woning als normaal. Er Is verwarming en warm water. De woning 

wordt bewoond door 5 personen, die er atien gedomicilieerd zijn: . is er niet 

gedomicilieerd. Het huurcontract staat alleen op zijn naam. Hij betaalt de huur aan Zijn . .• . 
medebewoner betaalt hem maandelijks 200,00 euro huur. Oe anderen betalen niets. 

Op· verzoek van de rechtbank ~erd aan het strafdossier een historiek van ·bewonlng voor het adres te 

gevoegd. ·op 23 septem~er 2017 waren op dit adres Ingeschreven ·: 

en 

Oe vaststellingen ~ie aan de basis liggen · van de huidige strafvérvolglng van beklaagden, zijn · 

gebaseerd op een huiszoeking met toestemming van één van de in totaal vijf ..., ·bewoner(s) ( I 

) .van het pand waarop de vaststellingen betrekking hebben. 

en zijn duurzaam verblijf In het kwestieus pand komt precair voor. 

is er·niet gedomicilieerd 

I· 
! 
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De voorliggende . toelatingen . tot huiszoeking zijn naar oordeel van de rechtbank form~el 

onrechtmatig om verschillende redenen rekel)ins .. houdende m~t de esse·ntiële voorwaarden en 

(vorm)vereisten waaraan een huiszoeking met ~oelating dient te voldoen. 

De h!Jiszoeking met toestemming is de huiszoeking waartoe . de politionele of gerechtelijke 

over~eden! naar .aanleiding van :vooráf verzamelde aanwijzingen van een· misdrijf, het initiatief 

riemen .en waarbij ze de woning betreden, niet op basis van de macht hen verleend door de wet of . . . 

krachtens een huiszoekingsbevel; maar uitsluitend met het ak.koord van de b~;!woner. Dat akkoor~ 
Impliceert : . 

een verzaking van de grondwettelijke waarborg van de onschendbaarheid van de woning; 

een uitnodiging tot de 'agent~n en officieren van gerechtelijke politie om' d~ ·opsporingen te 

verrichten waarmee zij zijn belast; . 

en zelfs, ter gelegenheid van de uitvoerlng.van .de huiszoeking met toelating, ~e· vaststelling 
te doen van een misdrijfwaarvoor de opsporingen !liet waren bedóeld. 

De voor~f verzamelde Inlichtingen of gegeve~s moeten bovendien ernstige aanwijzin~en. bevatten 

van het bestaa·n van een strafbaàr feit. 

1. Voor~f verzam~lde Inlichtingen of gegevens bevatten· ernstige aanwl)zlngen van het 

bestaan van ~en strafbaar feit 

De wooninspecteur werd blijkens het ·aanvankelijk proces-verbaal gecontacteerd door mevrouw 

van het . om deel te nemen a~n een flexactie 'carwashes' omwille van een vermoeden van 

verhuur/ter beschikking stellen van kamers. 

De stukken die zich in het strafdossier bevinden met· betrekking tot het vermoeden van 

kamerverhuur zijn : 

de nl.et-gedateerde ~che flexác~ie car~ash te als bijlage 2 aan het 

aanvankel_ijk proct:s-v_er.baal van de ~ooninspecteur· gehecht en waàrvan . de inhoud 

hierboven werd omsèhrèven; . . . . 

bijlage 5 aan hetzelfde aanvankelijk proces-verbaal, namelijk een mail van een zekere 

van de betreffende d~ vaststellingen tijdens 

de . flexactie op d.e carwashes van '2'3 september 2017 die met betrekking tot de . . . . ·. 
gewag maakt van 'karrerwonen' terwijl er voor dit pand geen vergunning is 

voor deze activiteit. 

De m!JII van de heer betreft vaststellingen· op di!tum van d~ flexactie zelf en 

· beantwoordt bijgevolg niet aan de vereiste van.'vooraf venameldé in!ichtingE!O of gegevens' .. · 

De fiche flexactle 'carwash . te ' is niet gedateerd, doch uit de Inhoud leidt de 

·.rechtbank af dat op basis ván inlichtingen van de wljkágent,· die een woonstcontrole deed midden· , 
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juni 2017, er voorafgaand aan de flexactie :-en dus voorafgaand aan de huiszoeking met toelating-. · 

gegevens ter beschlk~lng waren die mogelijks _wezen op de niet-vergunde activiteit van verhuur van 

kamers, die niet voldeden aan de verelsten eri normen van artikelS Vlaamse Wooncode : 

'D_It is een oud huis (gelijkvloers, 1'" verdieping, zolderj met ondermaatse infrastructuur. De huurder 

I is de uitboter van de carwash. betaalt per maand 500 EUR huur, en vraagt zijn 
. . 

werknemers elk 100 EUR/moand. In de woning is slechts 1 bed, de ;est sloopt op matrassen. Er zijn 3 

à 4 kamers. Of- · zijn momenteel 5 bewoners fngesèhreven : 1 met ·Belgische 

nationaliteit, 1 met Pakistaanse nationaliteit, 1 met Portugees Paspoort'. 

Uit de bewoordingen van het proces-verbaal van 23 september 2017 van de wooninspecteur zelf in . . , • . 
de rubriek 'reden van onze tussenkomst' blijkt ook dat er een voorafgaand vermoeden was van een 

misdrijf, namelijk een woning. of kamers verhuren/ter beschikking ~tellen d_ie niet voldoen aan de 

huidige minimale kwaliteitsnormen t~n laste van beklaagden. 

De voorgaande gegevens ontkrachten de stelling van de wooninspecteur in zijn áanvankelij~ proces-

. verbaal onder de rubriek 'huiszoeking' dat hij wars van alle formaliteiten de woning mocht betreder:' 

om een huiszoeking te verrlèhten gelet op de situatie . heterdaad. Er was - zoals uit voorgaandE:! 

geg~vens bli'kt - een vooraf geplande en gecoördil')eerde flexactie o.a. gericht op kamerverhuur die 

niet zou voldoen aan de vereisten van ~rtlkel 5 Vlaamse Wooncode · gelet op de laatste 

wo~nstcontrole ván de wijkagent midden juni 2017. De situatie heterdaad- die overigens door de 

wooninspecteur niet wordt gespecifieerd en die ook uit geen enkel gegeven van het aanvankelijk 

proces-verbaal blijkt - Is niet aan de orde. Het was de wooninspecteur .niet toegelaten om te 

handelen in het kader van de heterdaadprocedure en alzo een huiszoeking uit ~e voeren. 

2. De personen van wie een toelàtlng diende bekomen te worden 

Artikel1, 3• Huisz!JE!klngswet bepaalt da~ de toestemming dient gegeven te worden .door de persoon 

. die het werkelijke genot heeft van de plaats; namelijk het ·h~fd van het huis of de pers~n die als 

bewaker van de woning is aangesteld en als zodanig moet geacht wor.den het hoofd van het huis te 

.vertegenwoordigen. 

De grondslag van 'het huisrecht is het recht op privacy : ledereer:t w'iens privacy door de huiszoeking 
' . , . 

wordt bedreigd moet toestemming tot de huiszoeking verlenen. Hieronder. zijn begrepen elke 

_. persoon die zijn ve"rblijf houdt ·in het ·pand waar men de huiszÇ)eking -wenst uit te voeren en die 

·privatief over een leefruimte In het gev.iseerde pand beschikt . . Tevens dlènt eveneens op grond van 

het recht op privacy elke bewoner zijn toelating te ·geven voor een huiszoeking in de 

gemeenschappelijke ·dei en zoals keuken en badkamer (vgl. · R. DEClERCQ, Beginselen van 

Strafrechtspleglng, Mechelen; · Kluwer; 2003, p. 169, nr: 315; J. SMETS, 'De huiszoeki_ng met 

toestemming', Pa nopticon 1984, 20-21). 

Uit bijlage 2 van h~t aanvankelijk proces-verbaal blijkt dat er voorafgaand aan d~ huiszoeking nazicht 

werd gedaan naar de ingeschreven bewoners voor het kwestieuze pand : 

~ -
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' ... Huidige bewoners 

(Pakistan}, 

__ --: ____ .-------

(Pakistan), 

(Pakistan), · 

(Pakistan), (Pak.istan)' . 

Dit wordt b~v~rg{fd~~~-~~ do~r de rechtbank opgevraagde hist~riek van bewonèrs. 

---- -N6cht;~~:e~den maar twee toelatinge_n tot huiszoeking. in het kader van eventuele Inbreuken. op de 

---------------- Wooncode gevraagd en bekomen, namelijk_deze van eh . Deze laatste is een 

____ .--- Afghaan en kor:nt niet voor op de historiek van ingeschrèvenen. Een .duurzaam verblijf In het 

kwestieus pand is overigens precair in hoofde van 

Tljde~s de in voortzetting van de debatten werd post factum ·een 'toestemming betredlng_lciknf' __ _ 

vanwege - de eigenlijke hoofdhuurder van het ·pand - aan bet-~sfráfdossler 
. gevoegd. Deze 'toetreding lokaal' is duidelijk geen toelating tot huiszoekin&rdoch~en toelating in 

.het kader van de 'controle van de carwas·h die een bestuurlijk~_confrot; beoogt. Dit blijkt uit de 

vermeldingen op de kwèstieuze toelating. en de . ond~rtelcE!riÎ~g van het ~ocument door 

als ·•uitbater'. Uit de gegevens __ van··fîet-strafdossier blijkt daarenboven dat 

. de deur van het kwesti~!JS pai1éf opende, niet mee binnen ging en terug vertrok naar de 

carwash zodat de woonin~pecf"éu~ gelet. ·op het ontbreken van de voorafgaande schriftelijke 

toelating tot huiszQektnfv~-., , zich al van. in den begirine onrechtmatig toegang. 

verschafte.ton1ét pand. De twee toelatingen die hij nadien nog kreeg nadat hij ai onrechtmatig het 

,Pand~tr~edde- zelfs in dé ~erond~rs.tel!!ng dat deze r~chtmat lg zoud~n zijn, quod non:- kunnen ----
--- deze onrechtmatigheid niet herstellèn. Gelet op de uitdrukkelijke vereiste dat een toelating tot 

________ _:..--·-:_----·- hul~oeking schriftelijk . moet gegeven worden, kan uit h~t openen _van de deur . geen toelating 

afgeleid worden, ook impliciet niet. Hierover _bes~aat eensgezindheid temeer daar In casu nerge~s 

. ...--
--------

. ! 

kan uit. afgeleid worden dat. wel .op de hoogte werd geste_ld van het mi~ rijf !n .---------·-

het kader waarvan er een huiszoeking met.toeláting zou gebe~ren in het pand wat verband_Jwuaf -

niet de derde vereiste (zie infra) en waarvan de naleving in casu ook problematisch ~ ... . --------

Samengevat Is ~gelet op. het voorgaande • ~e huiszoeking onr~chtm~tig-wät-b;~-~=ft de vereiste ~an 
·de personen die toelating tot huiszoeking .mo~ten geven..---0é---y;~oninspecteur verrl<;htte zonder 
_gedekt te zijn door de vereiste toelatingen, een h_yiszofktng· in de w.onlng te . . ' . 

Zoals reeds geoordeeld was er geen. situ~tie-hêt;daad en wordtdie ook niet aannemelijk gemaakt: 

Van vier bew~ners lnge~~brelfén;;~~:rnoemd adres, die ieder het genot hebben van een privatieve 

ru.imte zoals bljjkt--aif-de gegevens van het strafdossier, werd geen toelating bekomen om in hun 

woonr_uimfê--;en huiszoek-ing te · doen. In voormeld -gevaf . is· voor de hulsz~king in de 

__ ---gém;~nschappelijke delen eveneens toelating nodig ~an alle meerderja~ige medebewoners. 

__ , ____ ..---__-····-·· -- 3.. Oe toelating moet vrij worden ceseven en met kennis van zaken 

Ter terechtzitting verscheen · , die de rechtbank ten titel van inlichtingen wenste .---------

: te verhoren. :Dit ~erilep uite~st moeizaam. en was qua.si onmogelijk. O~dat' de rechtbank _bel-àng-· 

. hechtte aan de gezegden van . verzo~ht de rechtbank h~t o~e_nbaaf-~nlsterie · 
. ----------------- . 

_.:.----
------=---------

·------------
----------------

~--------···/ ______________ ... -· 

.-----------
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om te laten verhor~n In zijn moedertaal of alleszins een t.aal die hij beheerst. Hij 

werd op 9 november _2019 verhoord met bijstand .van een tolk 

Gelet op het voorgaande rljzen er ernstige bedenkingen bij de verklaringen die 

In het Nederlands zou hebben afgelegd ten overstaan van d~ wooninspecteur op 23 september 2017. 

De_ rechtbank kon ter terechtzitting vaststellen ~at betrokkene allesbehalve een.basiskennis van h~~ 
Nederlands ·bezit zodat de rechtbank ernstige bedenkingen heeft bij de Nederlandse volzinnen die 

tijdens deze verklaring werden geacteerd.· 

gaf zijn toelating in het Nederlands. gaf zijn toelating in het Engels. 

Gelet op de omstandigheden in het algemeen waarin de huiszoeking plaatsvond en de schijnbaar 

nonchalance waarmee werd omgegaan met de bepalingen van de wet op de huiszoeking en de 

dwingende bepalingen inzake het taalgebruik in gerechtszaken, is de rechtbank ·onzeker over het 

gegeven of degenen die hun toelating gaven tot de huiszoeking wel begrepen tot ~a't ze toelat_ing 

gaven, waarom en ll'let welke doeleinden. . De vermeldingen in de beschikking tot huiszoeking 

~oeten nochtans de In de huiszoeking bedoelde persoon voldoende Informatie verstrekke11 over de . 

vervolgingen die aan de grond van de actie liggen, zodat hij de wettigheid ervan kan controleren (vgl. 
. . . . 

Cass. (2e k.).AR P.09.0578.F, 29 april 2009). Of de betrokkenen dit wer~elijk konden controleren Is -
0 • • • 

gelet op het voorgaande- uiterst twijfeláchtig. 

De rechtbank l<an bijgevolg niet met absolute zekerheid oordelen of de (beperkte) toelatingen in 

volle vrijheld en met ke.nnis van _zaken werden gegeven. 

4. Condusle : de huiszoeking Is onrechtmátlg sebeurd en het vergaarde bewijs wordt bulten 

beschouwing gelaten · 

Op grond van de voorgaande vaststellinge·n en overwegingen Is de. rechtbank van oordeel dat de 

kwestieuze h"uiszoeking .niet regelmatig is gebeurd èn dus nietig Is. 

Artikel 32 VT.Sv. biedt In casu geen soelaas. 

Het optreden van de wooninspecteur is in casu aan te merken als een miskenning van de regels 

Inzake de onschendbaa·rheid van de woning en· ·maken tevens een .ernstige · sch.ending·_ van ·de. 

beginselen van een behoorlijke procesorde uit, waardoor mln~tens met grove veronachtzaming vim 

de ~elangEm van de beklaagden aan hun recht op een eerlijke behandeling van hun zaak .Is 

tekortgedaan 

De miskenning van de onschendbaarheid van de woning en de miskenning van de regels. van het 

r~cht op een eerlijk proces hebben een onomkeerbaar gevolg aangezien de huis~oekingen niet 

kunnen worden teruggeschroefd. Het enige passend her.stél bestaat uit het weren van elk nadelig 

gevolg van de tijdens. de huiszoeking venamelde gegevens uit het onderzoeksdossier (vgl. mbt de 

· onschendbaarheid -van de woning Cass. (1e k.) AR C.15.0258.N, 26 april2018) . 

. . 
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Nu . de ganse· strafvervolging gebaseerd is op de gegevens die werden ·verzàmeld tijdens de 

~uiszoeklng en deze. gegevens dienen geweerd te worden, dienen . beklaagden te' w.o·rden 

vnjgesproken van de hen ten laste gelegde feiten nu huli-schuld niet op grond van andere gegevens 
~ . . . . 

kan worden vastgesteld. 

Ge.let op de vrijspraak is de rechtbank 'zonder rec.Msniacht ·om te oordelen over de -herstehiorcfering. 

WETTEUJKE B.EPAUNGEN 

Er werd rekening g~houden me~ volgende wettelij~e bepalingen: 
We.tboe~ van Rechtspleging in Strafzakeo: art. 185 -191- ~94 . . 

Wet van 15.06.1935 art. 11, 12, 14, 23, 3'1, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 

De wêtsbepalingen zoals vermeld in de ·geding inl~idende akte en de'wetsbep~lingen aangeh~ald in 
dit vonnis. · · 

OM DEZE REDENEN 

DE RECHTBANK UITSPRAAK bOENDE OP TEGENSPRAAK 

Stelt vast dat de huiszoeking nietig is en weert alle gegevens bekomen ingevoige de onwettige . . ' . . . . . 
huiszoeking; 

Verktaart beklaagden niet sch~ldig aan de tenl~elegging en spreekt hen hiervan vrij; 

VerkÎa.ari zich zondêr rechtsma.cht om te ooi'deien over ~e he.rstelveirdering; 

Laat <Ie kosten ten laste ~an de Belgische Staat. 

Alles ~ebeurde in de Nederla-ndse taal overéenkomstig d~ wet Van is Juni 1935. 

Dit vonnis wërd gewezen en in openbar~ zitti.nç van -de 11 e kamer uitgesprokel") op 4 februalj 
2020 door· mevr. , rechter In de rechtbank van eerste aánleg te Umburg, afdeling 

met bijstand van griffier, waar verder aanwezig was het iid van het openbaàr 
i'riiniste~ie zoals vermeld In het Pro Justitia van ~uitspraak. . 




