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In zake van het Open baat Minister ie tegen : 

geboren tE op 1 wonende te 

vreemdeling met Tunesische nationaliteit 

)lgklaagd van: 

A. 

Bij inbreuk op artikel 102bis §9 1° van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, 
de vei plichlingen bedoeld in artikel 92 § 3 /.0 niet te hebben nagekomen) namelijk als huur der van een 
sociale huurwoning in de sociale huurwoning niet zijn hoofdverblijfpla'ats te hebben en er niet 
gcdomicilieer d zijn 

meer bepaald Lijn hoofdvet blljfplaats niet te hebben gehad in de hurnwoning gelegen te 
waardoor hij een financieel vootdeel genoot op het vlak van huutptijsberekening, 

de zogenaamde sociale korting 

Te in de periode van 01.01;2013 tot 24.06.2016 (voorstel ambtshalve schrapping) 

VERMOGENSVOORDEEL: Art. 42 en 43 IJis S.W.B. 

tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het Strafwetboek, te horen 
vei 001 delen tot de bijzondere vei beurdvet klaring van 5.507) 78 euro 

zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het mlsdt ljf lijn verkregen, 
2. hetzij goederen en waaiden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

waai bij de 1 echter, indien de zaken niet kunnen wo1 den gevonden in het vm mogen van de beklaagde, 
de geldwaarde ervan dient te ramen ( het equivalent bed1 ag). 

Berekening: st. 26 

1.de sociale korllng ten bedrage van 155, 78 euro per maand in de periode 01.12.2013-01.01.2014: 
155,78 ewo 

2.de sociale korting ten bedrage van 178 euro per maand in de periode 01.01.2014-01.01.2016: 4. 272 
euro 

3.cle sociale korting ten bedtage van 180 euro pe1 maand in de pe1lode 01.01.2016-24.06.20,16: 1.080 
eu10 
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J17 
Op strafrechtelijk gebied 

J.. PROCEDURE 

De zaak werd behandeld op de openbare te1echtzitting van 14 mei 2018. 

De 1echtbank nam kennis van de stukken v.an de techtspleging en hoorde het openbaar ministerie, bij 
monde van substituut-pi ocu1 eur des Konings K. llaegcman, en de beklaagde. 

De Nederlandse taal werd gehanlee1d voor de rechtspleging. 

?.. BEOORDELING OP STR/\FGEIJIED 

2. 'l. Stn1fvordering 

De dagvaarding werd rechtsgeldig betekend. 

De strafvo1 de ring Is ontvankelijk. 

2.2. Verbetering van de dagvaarding 

De rechtbank stelt vast dat beklaagde in de dagvaarding wordt omsch1even als te1wljl 
uit het Inlichtingenbulletin blijkt dat de naam van beklaagde betreft, de dagvaarding 
dient dan ook die lin te worden verbeterd. 

2.3. Grond van de zaak 

a) De feiten 

In het kader van een onderzoek naar fraude In sociaal verhuur uitgaande van 
werd vastgesteld dat beklaagde nooit in de burn t van zijn woonst werd opgemerkt door de bewoners 
van de andere flats. Er werd door de wijkagent op divetse tijdstippen nazicht gedaan op de woonplaats 
waarbij werd vastgesteld dat er geen sprake is van effectieve bewoning. Zo blijkt de afvalcontainer niet 
op straat te staan op de dive1se tijdstippen van controle. Er brandde nooit licht In het appattement. 
Uiteindelijk kan de wijkagent, op 2 maart 2016 de woning betteden samen met beklaagde waarbij hij 
wijkagent vaststelt dat de voor de hand liggende gebt uiksvoo1wet pen in de badkamer, zoals een 
tandenborstel, tandpasta, een kam en dergelijke meet, niet aanwezig lijn. Tevens blijkt dat er geen gas 
en elektriciteit worden verb1 uikt. 

De beklaagde kreeg teeds een administratieve sanctie voor de subsidiefraude, met name het 
onterecht ontvangen van een vei hoogde uitkering omwille van zijn statuut van alleenstaande. 

b) Beoordeling 

.t. Beklaagde wo1cll door het openbaar ministerie ve1volgd wegens een inbreuk op artikel 102bis§9,1° 
van het Decteet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, meer bepaald door het .niet 
vetvullen van de vet plichting zoals opgenomen in artikel 92§3,2°, en dit in de periode van 1 januari. 
2013 tot 24 juni 2016. 
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2. De rechtbank stelt vast dal artikel 102bis§9,1° van voormeld decreet met ingang van 1maart2017 
werd geWij7igd bij decreet van 14 oktober 2016{BS13 december 2016) en thans luidt als volgt: 

§ 9 Met behoud van de toepassing van de strafbepalingen van artikelen 269 tol 274 van het 
Strafwetboek wordt een pe1soon gestraft met: 

1°een gevangenissi/Clf van acht dagen tol drie maanden of een wet kstwf met een maximale 
duur van 250 wen of met een geldboete van 26 tol 500 ewo als hij de verplichilngen, vermeld 

in artikel 92, § 3, eerste lid, t 0 of 2°, niet nakomt; 

Deze wij7iging betreft een loutere hernummering, de st1afrnaat weid niet gewijzigd. 

Hetzelfde geldt voor hel artikel dat de omscht ijving van de vei plichtingell van de huur der betreft. 

Artikel 92§3, ee1ste lid 1° en 2° van de Vlaarnse Wooncode luidt thans als volgt: 

De huurder van een sociale huurwoning leeft de volgende verplichtingen na: 

1° In de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er gedomiciliee1 d zijn, in 

vo01komend geval samen met de aan hem toegewe1en minde1jmige kine/eten; 

2°al/ee11 toestaan dot een persoon op duw zame wijze In de sociale huurwoning komt bijwonen 
als dat In overeenstemming is met de vereiste, vermeld in artikel 95, § 1, tweede lid, en de 

duurzame bijwoonst melden aan de verhuurde1� 

Voorheen was voor meld artikel als volgt geformuleerd: 

De huurder van een sociale huurwoning leeft de volgende verp/1chtingen na: 
1° de sociale huw woning betrekken, in voorkomend geval samen met de aan hem toegewezen 

mindetjarige kinderen. Iedere wijziging van personen die de sociale huurwoning op duurzame 
wijze bettekken, rnoet onmiddellijk aan de betrokken verhuurder worden meegedeeld; 
2° In de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er gedomlcilieerd zijn; 

De feiten van niet bewoning zijn derhalve steeds strafbaar geweest. 

3, Thans zijn deze feiten st1 afbaar ingevolge een inbreuk op at tikel 102bis§9,1° Vlaamse Wooncode, 
met dien vei stande dat er sprake is van een inbreuk op de vei plichting omschreven In attikel 92§3, 
eerste lid 1" Vlaamse Wooncöde. 

4. De feiten van niet bewoning zijn bewezen, ge.let op de rnate1 iele vaststellingen van de ve1'balisanten. 
Zij stelden op verscheidene tijdstippen vast dat er geen sprake was van werkelijke bewoning, naar 
<ianleiding van het huisbezoek stelden zij vast dat de geb1 uil<elijke goederen die ell<e persoon in een 
woning voor handen heeft, niet aanwezig war en, bovendien blijkt er geen enkele vet bruik van water en 
energie te zijn geweest gedw ende een aanzienlijke pei iode. 

5. Ter terechtzitting betwistte beklaagde de niet bewoning in essentie niet. Hij gaf aan dal de reden 
van niet bewoning ligt aan de gebreken aan de woonst. Beklaagde kon evenwel geen enkel stuk 
voorbrengen waaruit blijkt dat hij geb1eken aan de woonst heeft aangekaai t bij de sociale verhuurder. 
Laat staan dat het dan gebreken betrof die de woning onbewoonbaa1 70uden hebben gemaakt. Een en 
ande1 doet immers geen enkele afb1euk aan het vaststaande gegeven dat, zo blijkt uil de energie- en 
watermeterstanden, er geen sprake geweest is van bewoning. 
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6. Gelet op de voormelde elementen, die, samen genomen, dermate zwaarwichtig en 
overeenstemmend zijn, dat elke vorm van twijfel kan worden uitgesloten, zijn de feiten, vom werp van 
de enige tenlastelegging bewezen. 

2.4. Straftoemeting 

De rechtbank houdt bij het bepalen van het soot l straf en de omvang van de straf rekening met de 
aard en de objectieve ernst van de feiten zoals deze werden bewezen verklaa1 d. Ook houdt de 
rechtbank rekening met de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde 
zoals die blijkt uit diens strafrechtelijk verleden, gezinstoestand en ar beidssitualie voor wver deze aan 
de rechtbanl< bekend zijn. De op te leggen straf moet de beklaagde ervan weet houden in de toekomst 
nog zulke feiten te plegen. 

Beklaagde wet d in het verleden al één l<eer cott eclioneel vet 001 deel cl, in 1999 wegens vet boden 
wapendracht. 

Door het plegen van deze feiten heeft de beklaagde aangetoond dat hij onvoldoende 1 espect heeft 
voor de geldende rechtsregels. 

Beklaagde heeft het systeem van sociale bewoning misbruikt en zijn verplichtingen dienaangaande 
niet nagekomen. Het is van algemene bekendheid dat de woningmatkt, - in het bijzonder de sociale 
woningmat kt - bijzonde1 krap is. Deze markt is net bedoeld voor mensen die omwille van hun sociale 
en financieel penibele situatie geen andere woonst kunnen veroorloven. Door zo te handelen ontnam 
beklaagde aan andere personen met een dringende woningnood, de mogelijkheid een degelijk dak 
boven het hoofd te hebben, en dit om zelf een eigen (wedet rechtelijk) financieel voordeel te kunnen 
genieten. 

Dergelijk gedrag is asociaal en wordt maatschappelijk - terecht - niet aanvaard. 

De hierna opgelegde geldboete zal beklaagde er op wijzen dat hij zijn verplichtingen strikt moet 
naleven. Gelet op 1ijn relatief gunstig str afverleden en gezien de hierna opgelegde verbewdverklarlng, 
kan de helft van de opgelegde geldboete worden bekleed met de gunst van hel gewoon uitstel. 

Door deze gunst toe te kennen, wordt recidief gedrag ontmoedigd, nu het uitgestelde gedeelte van de 
geldboete, bij een la tet e inbreuk binnen de proeftermijn, alsnog effeclief wordt en kan worden 
uitgevoerd. 

De rechtbank voorziet, voor een maximale preventie, de maximale proeftijd, hetzij 3 jaar. 

De door het open baat ministerie (schriftelijk) gevorderde verbeur clverklar ing van 5.507, 78 euro komt 
Juist voor, gezien de gegevens van het strafdossier. Het betreft het wederrechtelijk voordeel dat 
beklaagde heeft genoten ingevolge het bewezen rnisdr ijf en dat overeenkomstig artikel 42,3° sw. 
vet beurel wordt verklaard. 

De geldboeten dienen overeenkomstig at tikel 1 van de Wet van 5 maart 1952 betreffende de 
opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, verhoogd te worden met opdeciemen, Voor feiten 
gepleegd vanaf 1 januat i 2012 tol en met 31 december 2016 betreffen dit 50 opdeciemen (factor x 6) 
(wijziging door Wet van 28 decembet 2011 houdende diverse bepalingen Inzake justitie (BS 30 
december 201.1). 
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De beklaagde dient als verootdeelde tot een correctionele hoofdstt af te worden vei plicht lot het 
betalen van de bijdt age tot financie1 mg van het bijzonde1 Fonds tot hulp aan slachtoffet s van 
opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redder die, sedet t 17 december 2005, 25,00 euto 
bedraagt en smds 1 janua1i 2017 dient vermeerderd te worden met 70 opdeciemen tot 200,00 euro 
{artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en ande1 e bepalingen). Deze b11d1 age 
heeft een eigen aa1d en houdt geen straf in. 

A1tikel 91, 2e lid van het algemeen 1eglement op de ge1echtskosten in st1afzal<en vastgesteld bij l<.B. 
van 28 decernbet 1950 (zoals laatst gewijzigd bij arl. 1 van het l<.l3. van 13 november 2012) ver plicht 
de 1echte1 voot elke criminele, conectionele en politiezaak aan iedere veroo1deelde een vergoeding 
bedraagt op te leggen, die thans 51,20 ew o bedraagt. 

l<t achtens artikel 4 §3 en 5 §§ 1 en 2 van de wet van 19 maai t 2017 tot oprichting van een 
l3eg1 otingsfonds voo1 de juridische tweedeliinsbijstand, en het K.l3 van 26 april 2017 lot uitvoering 
ervan, wo1 dt de beklaagde tevens veroo1·deeld tot betaling van een b1jd1 age aan het Fonds. De?e 
bedraagt thans 20,00 euro. 

Overeenkomstig a1tikel 162, le lid van het wetboek van strafvordering, verwijst ieder ve1oordelend 
vonnis, uitgésptol<en tegen de beklaagde (en tegen de personen die voot hel misdrijf burgerrechtelijk 
aansprakeltjk zijn), hem/haar in de kosten, jegens de openbare partij. 

3.BEOORDELING OP BURGERLUI< GEBIED 

Omdat het door de beklaagde gepleegde misdrijf mogelijk schade heeft veroorzaakt, houdt de 
rechtbank de burgerrechtelijke belangen ambtshalve aan, in toepassing van at tikel 4 V.T.Sv., wals 
gewijzigd bij artikel 2 van de Wet van 13 apt il 2005 (l3.S. 03.05.2005). 

4.TOEGEPASTE WETTEN 

Gelet op de artikelen : 
40, 42, 3° en 43bis, 100 st1afwetboel< ; 
102bis§9,1° juncto artikel 92§3, eerste lid, 1° Vlaamse wooncode; 
l en 8 wet 29.06.1964; 
KB 28.12.1950, zoals gewijzigd; 
28.29Wet 1.8.1985; 
wet 5.3.19521 zoals gewijzigd ; 
4 §3 van de wet van 19 maart 2017; 
4 wet 26.6.2000; 
4 VT, 162.163.179.182.184.185.189.190.194 Wetboek strafvot dei îng; 
wet 1 5.6.1935; 
door de voor zitter te1 zitting aangeduid. 
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De rechtbank beslist, op tegenspraak en in eerste aanleg, als volgt: 

Ver beter l de dagvaarding waar bij de naam van beklaagde wordt gelezen als : 

Stelt vast dal de feiten thans stt afbaat zijn ingevolge artikel 102bis§9, 1° juncio éH llkel 92§3, ee1 ste lid, 
:J 0 Vlaamse wooncode. 

OP srnAFGEIJIED 

Veroordeelt de beklaagde 
hierboven hernmschreven, tot 

voor de feilen van de enige tenlastelegging, zoals 

- een geldboete van 400100 euro, verhoogd met 50 opdeciemen (x6) tot 2.400,00 euro, met 
e1en vervangende gevangenisstraf van 3 maanden. 

- en verleent de beklaagde uitstel voor de helft van de geldboete voor een periode van 3 jaar 

Bijzondere verbeurdverklaring 

Spreekt lastens beklaagde overeenkomstig at l. 42, 3° en 43bis van het Strafwetboek, 
de bijzondere verbeurdvet·klarlng uit van een bedrag van 5,507,78 euro, Lijnde het equivalent bedrag 
van de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijven zijn verkregen; 

Bijdrage-vergoeding - kosten: 

Spreekt tegen de beklaagde de verplichting uit een bijdrage te betalen van eenmaal 25,00 euro 
verhoogd met 70 opdeciemen (x8) en aldus gebracht op 200,00 euro tot financiering van het bijzondei· 
f on cis voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

Veroordeelt de beklaagde krachtens artikel 4§3 van de wet van 19 maat l 2017, tot het betalen van een 
bijdrage van 20,00 ewo aan het Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijsland. 

Legt bovendien aan de veroordeelde een vergoeding op van 51,20 euro. 

Ve1001deelt de beklaagde tot de proceskosten, wat de openbare partij betreft tot op heden in het 
geheel begroot op 28,86 euro. 

OP BURGEHl.IJI( GEBIED 

Hqudt de beslissing over de burger·lijke belangen aan overeenkomstig artikel 4 van de Wet houdende 
cle voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 
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Aldus gedaan en uitgesproken in openbare terecht.dlting van elf juni tweeduizend achttien. 

Aanwezig: 
Thomas Leroy, alleern echtsprekend rechter, Voo1 zîlter der kamer; 
Eva Bt anlegern, su ostit�mt-pr ocureur des Konings; / 
Anne-Mar ie Van cl n Bet ghe, griffier. 
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