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In de ia~.kvan:· 

.. ·· 
HET OPENBAAR MINISTERIE: 

DE WOONINSPECTEUR van het · Vlaàms Gewest, met .kantoor te 1000 

BRUSSEL! Haven laan, nr. 88 bus 22 - eiser in herstel -

Ter zitting vertegenwoordigd door ·mr. 

advocaat té 

BEKLAAGDEN: 

1) . 

en wónende te 

nationaliteit . 

.. ··: 

... 2) ....... 

, g~borén t.e. .. ··· 

, geboren te 

wonende te 

Italiaanse nationaliteit .. 

3) 

en wonende te 

natloná'iiteit. 

. 4) 

, geboren .te 

, geboren te op 

__ .,. 

) op 

op 

, van l~ l iaanse nationaliteit 

.. ···· 

op 

loep mr 

van Italiaanse 

en 

van 

van Italiaanse 

.... 

5) , geboren te op· en wonende 

te 

6) 

te 

n 

van Italiaanse nationálitelt. 

.... ·· 

gebbren te op en wonende 

, van Italiaanse nationaliteit. 

'• geboren te en wonende te . 

, van Italiaanse nationaliteit. 

Al ~è· be.klaagden ter .zitting v'ërtegeniNoorcjigcj door mr. 

advocaat te 

.. ··· 

.. ·· 
.... ···· 

.. : . 

.... ·· 

.... ·· 

.. ···· 
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. .......•. .,." .. ______ ·~---------------------

1 • . TENLASTELEGGINGEN 

Als dader of mededader in de zin van artikel 66 van het strafwetb.oek; 

A 
Bij inbreuk op artikel 5, strafbaar ge'stela_ door artikel 20§1 al 1 van het decreet d.d. 15 juli 1~97 

~udende de Vlaamse WooncOde, als verhuurder, als eventuele onderverhuurder. of als persoon die 

een woning te.r. beschikking, een woning die niet voldoet aan de vereisten en normen van artikel 5 
rechtstre~ks of vla tussenpersoon verhuurd, te huur gesteld of ter beschikking gesteld te'hebben met. 

hetoog op bewoning, .. 
namelijk ·het ter beschikking stellen van 2 woningen gelegen in het -pand te 

, eigendom van 

erfenis. 

1 

Te 

de woning 

2 

Te 

de woning 

van 15 oktober 2012 tot 1~ december 2014 

door 

van 15 november 2012 tot 30 november 2015 

door 

en 

De dagvoording werd overgeschreven op .. het kantoor Rechtszekerheid van . 

13.02.2019 

Ref.: 
Bedrag : 230,00 euro. 

De Adviseur, 

. (Get.) 

••••• ••••• • •••• 

ingevolge 

op 

INGEVOLGE VONNIS van de Correctionele Rechtbank te Limburg afdeling Tongeren, 11• 

kamer, dd. 15 oktober 2019, gekend onder griffienummer 969/2019, welk vonnis een 
HEROPENING DER DEBATTEN heeft bevolen teneinde de Wooninspecteur, hetopenbaar 
m inisterie.en de beklaagden toe te laten standpunt in te nemen/toelichtil'!gen te verschaffen · 

·over ~e regelmatigheid van de huiszoeking met toestemming gelet op : 

r-
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·-···-·-·---------------------~----

het ontbreken van toelating van de andere mee~derjarige bewqners van kwestieuze 

wooneenheden die aanwezig waren op het ogenblik van de huiszoeking; 

het aanwenden van Duitstalige toelatingsformu.!ieren terwijl de toestemmende 
. . . 

meerderjarige bewoners werden verhoord .In de Nederlandse taal en_ hun k~nnis van de 

Duitse taal n_ergens uit blijkt; 

••••• •••••• • •••• 

2. PROCEDURE 

Onderhavig dossier werd Ingeleid in openbare zitting d:d. 30.04.2019. · 

Op verzoek van partijen werden conclusietermijnen verleend en werd de zaak voor behandeling 

ten grond in ·voortzetting gesteld op de zitting van 17.09.2019. 

Op 17.09.2019 werd de zaak hernomen voor een anders samengestelde zetel en werden gehoord: 

mr: , ·voornoemd, In ziJn mlddelen en els nameos 'De Wooninspecteur van het 

Vlaams Gewest' qq. 'eiser in herstel', 

het openb~ar ministerie in haar uiteenzetting van de z~.ak en in haar vordering, bij monde 

van dhr. 

mr. , voornoemd, in zijn verdedlgl~smiddelen· namens al de beklaagden. 

De zaak werd in beraad genomen en op 15.10.2019 werd een tussenvonnis uitgesproken met 

verzoek tot het bijkomende Inlichtingen. 

De heropening der debatten werd bevolen op 7.01.2020. 

Gehoord vervolgens In openbare .zitting op 7.01.2020 alle partijen bij ·monde van hun raadslieden 

voornoemd evenals het openbaar ministerie bij monde van in h~n bemerkingen m:b'.t . de 

in het tussenvonnis opgworpen .verzoeken. 

Allen gebruikten de Nederlandse taal. 

De rechtbank nam kennis van alle door partijen neergelegde beslûiten en stukken. 
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I. Voorafgaand 

De ·rechtbank verwijst naar haar tussenvonnis van 1~ oktober 2~~9 waarbiJ ze : 

de behandeling van de zaak heeft hernomen in de huidige samenstelling van de zetel~ 
de overschrijving van de dagvaarding op het kantoor Rechtszekerheid vaststélde . . . . . 
en de strafvordering ontvankelijk verklaarde; . . . ~. 

de herstelvordering ontvankelijk verklaarde;· · 

de debatten heropende teneinde bijkomende inlichtingen te . verschaffe.n over de 

regelmatigheid van de huiszoeking met toelating, alsook over de aanwending van Duitstalige 

toelatingstorm u lieren terwijl de toestemmende meerderjarige bewoners werden verhoord in 

de Neder!andse taal en hun kennis van de Duitse taal nergéns.uit blijkt .. 

· .11. Hulszoeklnc 

. . 
Voorafgaand a~n elke andere beoordeling dient de regelmatigheidvan de huiszoeking te worden . 

onderzocht en beoordeeld. 

De rechtbank verwijst naar het tussenvonnis van 15 oktober 2019 waarbij ~erd vastgesteld dat : · 

de toelating tot huiszoeking In de woning· gelegen op de eerste v~r.dieping enkel. gegeveri 

werd d?or de zoon van het echtpàar dat de wo.nlng huurt terwij l de .moeder wel aanwezig . 

was en zij geen toelating gaf; 
. . 

de zoon in het Nederlands '!Verd verhoord terwijl het toelatlngsformulier voor 

de huiszoeking werd. opgesteld In de Duitse taal terwijl nergens uit blijkt dat ·de 
. . 

Duitse taal ma.chtlg Is of deze laai wenste te gebruiken in gerechtszaken; 

de. toelating tot -huiszoeking in de woning gelegen op het gelijkvloers werd gegeven door 

terwijl in de .woning me~rdere gezinnen wonen ~aarvan leden aanwe~ig waren bij 

het aanvatten van de huiszoeking doch die geen toelating gaven tot de hu.iszoeking; 

in het Nederlands werd ·ver:hoord terwijl het ·toelatingsformulier voor. de 

hui~~oeking werd opgesteld in de Duitse taal terwijl nergens uit blijkt dat 

. taal machtig is of deze.taal wenste te ge~rulken in gerechtszaken. 

de Duitse 

De voorliggende toelatingen tot huiszoeking zijn naar oordeel van de rechtbank formeel 

onrechtmatig om verschillende red~nen rekening . houdende met de essentiële voorwaarden en 
. . . 

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

De huiszoeking met toestemming . Is de huiszoeking waartoe de politionele of gerechtelijke 

overheden, naar aanleiding van vooraf verzamelde aanwijzingen van een misdrijf, het initiatief 

nemen 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 akkoord van dè bewoner. Dat akkoord 

impliceert: 
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. ··--·······-----,---------:-----:--------------

. . 
~en verzaking.van de grondwettelijke waarbOrg van de onschendbaarheld van de woning; 

een uitnodiging tot de agenten en officieren van gerechtelijke polltie om de opsporingen te 

verrichten waar~ee zij zijn belast; 

en zelfs, ter gelegenheid van de uitvoering van de huiszoeking met toelating, de vaststelling· 

te doen van een misdrijf waarvoor de opsporingen niet waren bedoel~. 

De voor.af vetzamelde Inlichtingen of gegevens moeten bovendien ernstige aanwij~ingen bevatten 

van.het bestaan van een strafbaar feit. 

· 1. Vooraf verzamelde Inlichtingen of gegevens bevatten ernsti~è aanwijzingen van het 

be~taan van een strafba~r fe!t 

óe wooni_ns~ecteurwerd bliJkens het-door hem opgesteld aanvankeliJk proces-verbaal gecontacte.erd . 

door de wijkagent omwille van een vermoèden van verhu~r/ter beschikking stellen 

van een woning/kamers~ die niet vÓidoen ~an de vereisten van artikè! 5 Vlaamse-Wooncode. 

Het stuk dat zich In het strafdossier bevindt met betrekking ~ot het vermoeden van kamerverhuur Is: · 

. . 
bijlage 1 aan hetzelfde aanvankelijk proces-verbaal, n9melijk een mail van 

~ijkagent, van 3 december 2014 die verwijst naar een meiding van er met· 

'foto's die voor zich spreken'. De wijkagent suggereert in deze mali . te beginnen met een 

controle van omdat hier 'al werk genoeg zo 'u zijn'; 

. onderaan ~e mail van de wijkagent is . de inhoud van een andere mail gehecht, datum en 

· afzend.er onbekend waarin de auteur van de mail verwijst naar de bijstand die hij/zij dee~ bij 

een deurwaarder op het adres met veel schimmel tegen het plafond van de 

keuken en de wo~nkamer en andere plaatsen; ook de. andere bewoners van nummer 

zouden last van vocht hebben. 

Uit de inhoud van voornoemde mail met een aangehechte mail~ leidt de rechtbank af dát er op basi~ 
van inlichtingen van· de wijkagent voorafgaand aan de aa.n de huiszoeking met toelating, geg~vens 
ter beschikking waren die mogelijks.wezen op·de activiteit van verhuurvan kamers, die niet voldeden 

aan de vereisten en normen van artikel 5 Vlaamse Wooncode. · 

. . 
2. De personen van wie een toelating diende bekomen te ~orden 

Artikell, 3" Huiszóekingswet bepaalt d~t de. toestemming dient gegeven te worden door de persoon 

die het werkelijke genot hee.ft van .de plaats, narnellik het hoofd van het huis of de persoon die als 

bewaker van de woning Is aangesteld ~n als zodanig moet geacht worden het hoofd van het huis te 

vert~genwoordigen. 

Oe grondslag van het hulsrecht is het. recht op privacy: iedereen wie~s pri~acy door de huiszoeking 

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

persoon· die z.ijn verblijf houdt in het pand waar men de huiszoeking wenst uit te voeren en .die 
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privatief over een leefruimte. in hei geviseerde pand· beschikt. T~vens dient eveneens op grond van . . . . 
het ·recht op privacy elke bewoner . zijn toelating te geven voor een huiszoeking in de 

gemeenschappelijke delen zoals keuken en badkamer (vgl. R. DECLERCQ, Beginselen van 

Strafrechtspleging. 'M~chelen, Kluwer, 2003, P: :}.69, nr. 315; .. J. SMETS, 'De huiszoeking met 

tóestemming'; Pa nopticon 1984, 2Q..21). 

De wooninspecteur' js in het .gezelschap van twee politie inspecteurs. op 11 december.20l4 ter · . . . . . 
plaatse gegaan te~einde de nodige vaststellingen te doen In het kader van voornoemd misdrijf. · 

Op 10 december 201-2 werd een uittreksel uit het rijksregister opgevraagd (bijlage 8 aan het 

aanvankelijk proces-verbaal). Uit dit uittreksel ~lijkt dat. er op . ~at ogenblik drie meerderjarige 

bewoners waren van de woonunit op de eerste verdieping en dat er 5 meerderjarige bewoners 

wareri Vëtn ~e WOOnunit op het gelij'kvloers. 

Het ging om'. een pand zonder gemeenschappelijke voorzier:'lngen voor de functies toilet, badkamer 

en/of.kookgelegenheid. U,it het uittreksel .uit het rijksregister en de verklaring van leidt de 

·. rec~tbank af dat de woning op de eerste verdieping door mlnstèns twee gezinnen werd bewoond. 

Bij aanvang van de huiszoeking .. op de eerste yerdieping was slechts 1 meerderjarige ·bewoner 

aanwezig, namelijk met de Afghaànse nationaliteit en ·de zoon van het echtpaar . . 
waa~an·de vader de woning huurde (cfr. huurcontract). D~ moeder kwam toe tijdens de controle. In 

de woning op het gelijkvloers waren 3 meerderjarige personen aanwezig, twee met de Turkse 

nationaliteit en 1 persoon met de Nederlandse nationaliteit. Deze laatste is degene die het 

huurcontract tekende. 

Er werden twee toelatingen tot huiszoeking in het kader·van ev~ntuele Inbreuken op de Wooncod~ 

gevraagd en bekqmen, namelijk deze van en deze van 
J 

Gelet op het feit dat zowel de man als de vrouw gezinshoofd zijn, is in beginsel hun beider 

toestemming vereist tot het verrichten van een huiszoeking In dé gezlnswonlng, ten minste wanneer 

· · . ze belden aanwezig zijn. Het _is hier~lj van geen belang of het gaat om een echtpaar, dan wel om 

loutere samenwoners. Echter, wanneer slechts één· van ~el de echtge~oten aanwezig Is, of wanneer 

· de andere echtg~n.oot. in de onmogelijkheid verkeert toestemming te geven of te weigeren, zal de 

toestemming van de andere echtgenoot volstaan. De aan.wezlge. eéhtgenoot wordt gea.cht de andere 

te vertegenwoordigen. · Andere gezinsleden dienen siechts toestemming te geven voor zov~r ze 

privatief over bepaalde ruimten bes~hik~en, en dan nog enkel voor huiszoekingen in deze ruimten. 

In beide· gevallen. zijn de . toelatingen onvoldoe'nde. V~or de woonunit op de eerste ve.rdieping 

'ontbreekt de toelating tot huiszoeking van zowel de vade~ als moeder. De ht,~iszoeking Is sowieso· al 

onregelmatig begonnen. Ten overvloede stelt de rechtbank .vast dat bij aankomst van de moeder 

·haar geen to'i~lating gevraagd werd. Voor de woonunit op het gelijkvloers ontbreekt eveneens de 

toelating van , nocht~ns aanwe~ig bij aanvang van ~e huiszoeking. Bovendien leidt de 

reèhtbank uit de felt~lijke gegevens van het 'strafdossier af dat er minstens twee gezinnen woonden 
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in deze woning wat het gebruik .van exclusief privatieve ruimten impliceert en dus evenveel 

toelatingen vereist als dat er gebruikers IÎan deze ruim.ten zijn. · · 

Samengevat is -gelet op het voorgaande - de huiszoeking omechtmatig wat betreft de vereiste van 

de personen die toelating .tot . huiszoeking moeten geven. De wooninspect~ur verrichtte zonder 

gedekt te ·zijn dobr de vereiste toelatingen, een · huiszoeking in de twee woningen gelegen te 

3. De toelating moet vrij worden gegeven en met kennis van zaken . 

en gaven hun toelating tot hu lszoe~ing in he_t Duits. 

Is een Afghaan. Welke taal hij precies beheerst kan de rechtbank niet afleiden uit de 

· gegevens van het strafdossier . . Alleszins is het niet verenigbaar dat enerzijds de 

.toelating tot huiszoe~lng-gee.ft in de Duitse taal en and~rzijds een verklaring aflegt in de NederlandSe 

taal terwijl er evenmln dufdelijkheid is over welke taal hij wenst te gebruiken In gerechtszaken. Het 

ver:weer van de wooninspecteur dat de toe·l.ating zóu vertaaid zijn, Is niet alleen niet correct. wat 

betreft deze specifteke toelating die el! kei in de Duitse taal voorlianden is, doch bovendien- gelet op 

het voorga~nde-:- irrelevant. · 
. . 

heeft de Nederlandse nationaliteit, doch welke taal hij preeles (voldoende) bel)eerst, ~an 

de rechtbank niet afleiden uit de gegevens van het strafdossier. ·Alleszins is het niet verenigbaar dat 

de toelating t ot huiszoeking gaf in de Duitse taal en een verklaring aflegt In de 

Nederlandse taal terwijl. er evenmin duidelijkheid is . over welke taai hij wenst te · gebruiken in 

gerechtszaken. Het veiwe·er van de woonir')specteur dat <Ie toelating vertaald Is, is - gelet op het 

voorgaande- niet relevant. . 

De rechtbank heeft -gelet op het voorgaande - geen zekerheld of degenen die hun t oelating gaven 

tot de huiszoeking wel begrepen tot wat ze toelating geven, waarom en· met welke doeleinden. De 

ver~eidingen in de beschikkl~ tot huiszoeking rilo~ten nochtans de in de huJszóeking bedoelde · 

persoon voldoende informatie verstrekken over de vervolgingen die aan de grond van de actie 

liggèn, zodat hij de wettigheid ervan kim controleren (vgl. Ca ss. (2e k.) AR P.09.0518.F, 29 april2009) . . 

Of de betrokk~nen dit werkelijk kondef:' c~ntroleren 'is - gelet op het voorgaande - uiterst 

twijfel~chtig. 

De rechtbank kan bijgevolg niet met absolute zekerheid oordelen of de· (beperkte) toelatingen in 

volle vrijheid en met kennis van zaken werden gegeven. 

• I 
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. . . . ______ ,. ______ ., 
. ___________________ / . "' . 

p. lO 
~---~ ··~,..,.....,...-·~,~-------------'"="""',..;;.,;... ________ ____ 

----------
____ .------~-----~ 

WETTEi.JJKE BEJ)ALI~GE~ ~------

Er werd rekening ge!Jpudên-;~;-~:::ende wettelijke bepalingen: 
Wet~oek v~II) ... RecfîtSpleging in Strafza~en : art. 185 - 191--194 -

Wet:\larr l f o6:1935 art. 11, 12, 14, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 37 en 41 
-------6;-wetsbepalingen zoals .vermeld in de geding lni~Îdende akte en de wetsbepalingen aangehaald ·in 

---------------------- · dit vonnis. · · ·. · 

QM DEZE REDENEN 

• '· 

----------

DE ~ECHTBANK UITSPRAAK DOEND~ OP TEGENSPRAAK 

Stelt vast dat de huiszoekingen in de woningen gelegen te en 

nietig zijn en weert alle gegevens bekomen ingevolge de oriw~ttigellu.lszoeklng; 

Verkla~rt beklaag~en niet schuldig aan de tenlasteleggiJ:Igen~J:-:~-~~2 en spreekt hen hiervan vrlj; 
. - . ----- . 

Verklaart zich zo.nder reçhtsr:nacht Ofll.te-oordelen over de herstelvordering; 

Laat de" kosten ten laste. vatfdê-~~;;:che Staat. __ .... ---- . . 

Dit von_!).is·wëï'ëi gewezèn en il'l openbàxe zitting van de 11 e kamer uitgesproken op 4· februari 2020 
_J;ioor'"mevr. ; rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Limburg, afdeling Tongeren, met 

. ----------- bijStand van , griffier; waarverder aanwezig ~às he~ lid van het openb~ar ministerie zqals 
-------- vermeld in het Pro Justitia van üitspraak. . 

---· ---------

·---
_,-----------------

----------------

----
--------------------

----~----
_______ ...--.:----

_ ... ---

----~--------

_______________ > ______ ___ 

'. 

-------------
_______ .... --------------

---------
___ .:-------------~--------

.. ---
_________ .:- ----

--

--

--




