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In zake van het Openbaar Ministerie tegen : 

qeboren te op woABnde te 

beklaagd van: 

A. 

bij inbreuk op artikel 102bis §9 1° van het decreet d d 15 juH 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, de verplichtingen bedoeld ln artikel 92 § 3 2° niet te hebben nagekomen, namelijk: 

als huurder van een sociale huu1wonrng in de sociale huurwoning niet zijn hoofdverblijfplaats 
te hebben en er niet gedomicilieerd te zijn, 

Te In de periode van 01.04.2009 tot en met 24.06.2016 (datum van 
ambtshalve schrapping)� (zie st. 5-6 OK2 en 4-6 OK3) 

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

De t weede tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art. 42 en 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 12.949,26 EUR 
(desgevallend: met het oog op teruggave aan de burgerlijke partijen), zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf ziJn verk regen, 
2. hetzij goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3. hetzij inkoms ten uit belegde voordelen, 

waarbij de rechter, indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van de 
beklaagde, de geldwaarde ervan dient te ramen (het equivalent bedrag). 

Berekening: 

01 04.2009- 31.12.2009: 9x132,14 EUR/maand::: 1.189,26 EUR 
01.01.2010- 31.12.2010: 12x145 EUR/maand:::: 1.740 EUR 
01.01.2011 - 31, 12.2011: 12 x 148 EUR/maand:::: 1.776 EUR 
01.01.2012 - 31.12 2012: 12 x 149 EUR/maand:::: 1.788 EUR 
01.01.2013- 31.12.2013: 12 x 151EUR/maand==1.812 EUR 
01.01.2014- 31.12.2014: 12 x 154 EUR/maand:::: 1.848 EUR 
01.01.2015-31.12.2015' 12x155 EUR/maand= 1.860 EUR 
01.01.2016 � 24.06.2016: 6 x 156 EUR/maand:::: 936 EUR 

De pro cedure werd op regelmatige wijze aanhangi g gemaald en de stukken werden ingezien. 

Gehoord het Openbaar Ministerie in de vordering , bij monde van subst ituut-procureur des 
Konings 

Na de beklaagde behoorlijk ondervraagd en gehoord te hebben. 
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!.BEHANDELING TER ZITTING. 

gehoord en ondervraagd over zijn opleiding, zijn huidige situatie 
en over de feiten, en uitdrukkelijk door de voorzitter de vraag gesteld of hij geen raadsman 
(eventueel pro deo - raadsman) wenste te raadplegen om zich te verdedigen, verklaarde dat 
hij 2 jaar middelbaar ondetwijs heeft gevolgd en slechts tot zijn 15 jaar naar school is geweest, 
dat hij sinds 2 jaar invalide is, dat hij geen advocaat wenst en dat men hem niet kan 
verplichten om daar te wonen, dat hij er slaapt en af en toe bij zijn moeder en bij zl}n zus op 
bezoek gaat. 

Het openbaar ministerie lichtte de dagvaarding en de feiten nader toe en stelde dat de feiten 
een vorm van dom1c1liefraude betreffen, dat de hoofdverblijf plaats van beklaagde van 1n den 
beginne anders was, dat beklaagde hoofdzakelijk bij zijn moeder verblijft en dat de 
uitgevoerde huiszoeking zeer bezwarend was. 

De openbaar aanklager vorderde de veroordeling van beklaagde tot een geldboete van 
driehonderd euro en de verbeurdverklaring van het geraamde vermogensvoordeel 

Beklaagde aan wie het laatste woord werd gegeven, verklaarde dat hij al 
30.000 euro schulden heeft en dat hij volledig te goeder trouw is. 

ll. BEOORDELING. 

Vooraf weze opgemerkt dat in de dagvaarding wordt vermeld dat de tweede tevens werd 
gedagvaard om zich te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van het 
vermogensvoordeel, terwijl er geen tweede beklaagde is in dat dossier en ongetwijfeld de 
enige beklaagde wordt bedoeld. 

Deze ongetwijfeld materiële vergissing dient te worden rechtgezet zoals hierna bepaald, 

OP STRAFRECHTELIJK VLAK. 

1. Gegrnndheid van de strafvordering. 

De feiten blijken afdoende uit het dossier en uit de behandeling ter zitting, alwaar ze niet 
worden weerlegd door de argumentatie van beklaagde. 

De tenlastelegging is naar eis van recht bewezen. 

2. De strafmaat en/of op te leggen maatregel. 

De feilen zijn afkeurenswaardig en getuigen van een egoïstische ingesteldheid. 

Aangezien beklaagde slechts één correctionele veroordeling opliep (meer bepaald in 1997), hij 
het financieel niet breed heeft, hij - volgens eigen zeggen - ongeveer 30.000 euro aan 
schulden heeft en hij het hierna bepaalde vermogensvoordeel heeft af te betalen, acht de 
rechtbank het niet aangewezen om hem effectief te bestraffen en kan de gevorderde 
geldboete met uitstel worden opgelegd. 
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3. Vermogensvoordeel 

Dit aspect van de strafvordering is tevens gegrond. Het is voor de rechtbank een 
princiepskwest!e dat men geen voordeel mag halen uit het plegen van misdrijven. 

OP BURGERRECHTELIJK VLAK. 

Aangezien de huisvestingsmaatschappij zich niet burgerlîjke partij 
stelde, dient de afhandeling van de burgerlijke belangen ambtshalve te worden aangehouden . 

Gelet op de artikelen : 
401 42, 43 bis, 100 strafwetboek , 
92 § 3 2° , 102bis §9 1° van het decreet d.d. 15 juli 1997 ; 
1.8 wet 29.06.1964; 
KB 28.12 1950, zoals gewijzigd; 
28.29 Wet 1.8. 1985; 
wet 5.3.1952, 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 strafvordering; 
wet 15.6.1935; 
door de voorzitter ter zitting aangeduid. 

OM Dl:ZE REDENEN, 

DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG van OOST-VLAANDEREN, 
afdeling Oudenaarde, 

recht doende In eerste aanleg en op tegenspraak 

OP STRAFRECHTELIJI< GEBIED. 

Herstelt de materiële vergissing In de dagvaarding in die zin dat de vermelding tweede dient te 
worden weggelaten. 

Verklaart beklaagde schuldig aan de hem tenlastege!egde en bewezen verk laarde feiten. 

Veroordeelt beklaagde wegens de enige tenlastelegging tot een geldboete van 
DRIEHONDERD (300) euro, te vermeerderen met 50 opdeciemen (x6) en aldus gebracht op 
1800 euro, de feiten gedeeltelijk vóór als nà 01.01.2012 gepleegd zijnde, met een 
vervangende gevangenisstraf van drie maanden. 

Zegt dat de uitvoering van dit vonnis, gezien dat men mag hopen dat hij zich aan dergelijke 
feiten niet meer zal schuldig maken, zal uitgesteld worden gedurende een termijn van drie 
Jaat' te beginnen van heden, wat betreft de uitgesproken geldboete van 300 euro. 
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Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring van een wederrnchtelijk vermogensvoordeel 
ten bedrage van TWAALFDUIZEND NEGENHONDERDNEGENENVEERTIG (12.949) euro). 

Spreekt tegen de beklaagde de verplichting uit een bijdrage te betalen van vijfentwintig eu1 o 
verhoogd met 70 opdeciemen en aldus gebracht op 200,00 euro tot financiering van het 
bijzonder fonds voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

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

Veroordeelt de beklaagde krachtens artikel 4 §3 van de wet van 19 .maart 2017, tot het betalen 
van een bijdrage van 20,00 euro aan het Begrotingsfonds voor de jUl'idische 
tweed elij nsbijstan d. 

Veroordeelt de beldaagde tot de proceskosten, wat de openbare partij betreft tot op heden in 
het geheel begroot op 28,86 eu10 

OP BURGERRECHTELIJK VLAK. 

HOUDT de burgerlijke belangen waarover nog niet werd gestatueerd ambtshalve AAN in 
toepassing van artikel 4 V.T. Sv., zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 13 april 2005 
(B.S. 03.05.2005). 

Aldus gedaan en uitgesproken in openba1e terechtzitting van negentien maart tweeduizend 
achttien. 

Aanwezig: 

Peter Van de Meulebroucke, alleenrechtsprekend rechter, Voo1zit1er der kamer; 
Julie van Hoorebeke, substituut-procureur des l<onings , 

J'-

Anne-Marie Van den Berghe, griffier. . .. /� 
.,." ...... 
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