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In de zaak van de burgerlijke partij: 

w•..,,•••·--··· - -- ·· ingeschreven in 
de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer met 
maatschappelijke zetel gevestigd te doch woonstkeuze 
doende te 

en het openbaar ministerie tegen: 

. geboren te or 
wonende te . van Belgische nationaliteit 

beklaagd van: 

Naar deze rechtbank verwezen door bevel van de raadkamer om zijn/haar/hun verdediging 
voor te dragen en op conclusie van het openbaar ministene het vonnis te horen uitspreken 
over volgende feiten: 

BiJ mbreuk op artrkel 102bts §9 1 o van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, de verplichtingen bedoeld in artrkel 92 §3 2° niet te hebben nagekomen, 
namelijk als huurder van een sociale huurwoning nret zijn hoofdverblijfplaats te hebben en 
er niet gedomicilieerd te ziJn 

meer bepaald ziin hoofdverbliJfplaats niet t e hebben gehad in de soc1ale huurwonmg 
gelegen te 

te m de periode van 4 oktober 2011 tot en met 9 Januarr 2019 

t en nadele van geboren te op 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtsplegrng. 
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De dagvaarding werd regelmatig betekend. 

Bij de behandeling van de zaak en in de processtukken werd gebruik gemaakt van de 

Nederlandse taal. 

De beklaagde werd gedagvaard om te verschijnen op de openbare terechtzitting van 3 

september 2019. 

De behandeling van de zaak werd uitgesteld naar de terechtzitting van 1 oktober 2019. 

Er werden conclusietermijnen bepaald. 

2. De rechtbank nam kennis van: 

de vorderrng van de burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester 

n plaats van meester berden advocaat te 

de vordering van het openbaar ministeriel urtgesproken door 

substrtuut-procureur des Konings; 

het verweer van de beklaagdel biJgestaan door meester 

advocaat te 

3 . De rechtbank verbetert de dagvaarding in die zin dat 'geboren te op 1 januari 1900' 

wordt geschrapt. 

STRAFRECHTELIJK 

Fei ten 

4. De beklaagde huurt sinds 1 januari 2010 een sociale woning van de burgerlijke partiJ aan 

de tE 

Sinds september 2011 heeft de echtgenote van de beklaagde de gezinswoning verlaten en 
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woont zij aan de te 

Het staat vast dat de beklaagde in de woning aan de 

dierenartsenpraktijk hield. Daarover is geen betwisting. 

:>ok een 

De burgerlijke partij legde echter een klacht met burgerlijke partijstelling· neer wegens 

domiciliefraude. Volgens haar heeft de beklaagde zijn hoofdverblijf niet in de sociale woning 

die hij huurt maar verblijft hij bij zijn ex-echtgenote. 

Er volgde een gerechtel ij k onderzoek met huiszoeking op belde adressen. 

Beoordeling 

5. Ten onrechte werpt de beklaagde op dat het begrip 'hoofdverblijfplaats' onvoldoende 

duidefijk is waardoor het legaliteitsbeginsel zou geschonden zijn. Hij verzoekt daarover een 

prejudiciële vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof. 

Daar is geen reden voor. 

Het Is duidelijk dat met 'hoofdverblijfplaats' bedoeld wordt de plaat s waar men effectief 

woont. De beklaagde weet perfect over welke feiten en telastlegging hij zich moet 

verdedigen. 

6. De burgerlijke partij haalt elementen uit het gerechtelijk onderzoek aan die erop wijzen 

dat de beklaagde niet daadwerkelijk woont aan de ma,ar bij zijn 

ex-echtgenote en kinderen verblijft aan de te 

De beklaagde wijst op de specifieke omstandigheden van zijn kinderen, o.a. het autisme van 

één van de kinderen, die er hem ertoe dwingen af en t oe bij de kinderen te zijn. 

Hij houdt voor dat, los van het feit dat hij ook een dierenartsenpraktijk heeft aan de 

hij daar ook effectief woont, weliswaar met een bescheiden 

comfort. 

Hij w ijst erop dat er een bed is waar hij daadwerkelijk slaapt, dat de badkamer in gebruik 

was, dat er voedingsmiddelen aanwezig waren alsook kookgerei en bestek. 

7. De rechtbank acht de telast legging niet afdoende bewezen. Minstens bestaat er twijfel 

die de beklaagde ten goede komt. 

De beklaagde wordt vrijgesproken. 
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BURGERRECHTELIJK 

8. Gelet op de vrijspraak van de beklaagde is de rechtbank niet bevoegd te oordelen over 
de vordering van de burgerlijke partij. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen: 

art. 11, 12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935; 
art. 162, 182, 184, 185 §1, 189, 190, 191, 194 Wetboek van St rafvordenng; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Verbetert de dagvaarding als volgt: 

"( ... ) 

t en nadele van 

Spreekt de beklaagde voor de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging zoals 
verbeterd, vrij. 

Laat de gerechtskosten voor het openbaar mmisterie ten laste van de Belgische Staat , begroot 
op 53,64 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Verklaart zich niet bevoegd t e statueren over de vordering van de burgerlijke partij gelet op 
de vrijspraak van de beklaagde. 
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Laat de gebeurlijke kosten voor de burgerlijke partij ten haren laste. 

Dit vonnis werd uitgesproken in buitengewone openbare terechtzitting van de dertigste 
kamer van de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent op 4 november 2019, 
bestaande uit rechter en griffier, in aanwezigheid van 

substituut-procureur des Konings. 




