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In de zaak van het openbaar ministerie 

tegen 

geboren te op , wonende 
te 

beklaagd van-

niet gedomicilieerd in de sociale huuiwonin g 

bij inbreuk op artikel 102bis §9 1 °  van het decreet d d 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse 
Wooncode, de verplichtingen bedoeld in artikel 92 § 3 2° rnet te hebben nagekomen, namelijk 
als huurder van een sociale huurwoning in de socîale huurwoning niet haar hoofdverblijfplaats 
te hebben en er niet gedom1c11ieerd te zijn, 

zoals geWIJZ1gd door het Decreet van 14 oktober 2 016 houdende WiJz1g1ng van diverse 
decreten met betrekking tot wonen, vanaf 01 03 2017· een inbreuk op artikel 102bis §9 1" van 
het decreet d.d. 15 JUii 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, de verplichtingen bedoeld m 

artikel 92 § 3 1 °  niet te hebben nagekomen 

te in de periode van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 en van 1 

januari 2015 tot en met 1augustus2016 (datum einde huurovereenkomst- stuk 10) 

Vermogensvoordeel (artikel 42 en 43 Bis Strafwetboek) 

De eerste tevens gedagvaard teneinde zich overeenkomstig art . 42 en 43bis van het 
Strafwetboek, te horen veroordelen tot de bijzondere verbeurdverklaring van 7 5 79,45 EUR 
(desgevallend met het oog op teruggave aan de burgerlijke partijen), zijnde 

1. hetzij de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf Zijn verkregen, 
2 hetz1J goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld, 
3 hetzij inkomsten uit belegde voordelen, 

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

01 012012-3 1.12 2012 12 X 172 EUR/maand= 2064 EUR 
01.01.2013-31.12 2013 ·  12 X 176 EUR/maand= 2112 EUR 
01 01.2015 -31 12 2015 12 X 179 EUR/maand= 2148 EUR 
01 01.2016-3 1 07 2016: 7 X 179 ,35 EUR/maand= 125 5 ,45 EUR 

totaal: 7.579,45 euro 

PROCEDURE 

1. De rechtbank nam inzage van de stukken van de rechtspleging. 

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 20 
februari 2018 

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtz1tt1ng van 20 februari 2018 . 

- de vordering van het openbaar ministerie , wtgesproken door substituut-procureur des 
Konings K Haegeman; 

- het verweer van de beklaagde, b119estaan door meester J Avenel, advocaat te Aalst; 
- het negatief advies van het openbaar ministerie over de gevraagde opschorting van de 

uitspraak van veroordeling. 



STRAFRECHTELIJK 

Feiten 

3. De beklaagde was huurster van de sociale woning te Zij 
huurde deze woning sedert 1 december 2007 van de sociale huisvestingsmaatschappij ' 

"te 

4. Op 23 februari 2016 werd ten laste van mevrouw een proces-
verbaal inzake mogelijke dom1c1hefraude opgemaakt door de politie van Uit voornoemd 
proces-verbaal met bijlagen blijkt dat er reeds door de lokale politie verschillende 
onderzoeksdaden (ophaling afvalcontainer) werden gesteld en dat de beklaagde werd 
geconfronteerd met de resultaten van dit onderzoek tijdens haar verhoor van 5 februari 2016. 

Aansluitend op het verhoor vond een huiszoeking plaats. In de leefruimte stond een tafel en 
stoelen, een dressoir en een tv-toestel In de keuken was er geen koelkast Nergens was er 
voedsel te bespeuren. In de slaapkamer stond een kleerkast en een bed. Ondergoed en 
kousen ontbraken. 

Op 25 augustus 2016 stelde het Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening Woonbeleid en 
Onroerend Erfgoed een proces-verbaal op lastens de beklaagde. 

5. Uit navraag bij de nutsmaatschappîjen blijkt, samengevat 
- dat er b1J de beklaagde tot juli 201 O een gemiddeld waterverbruik was en vervolgens een 

heel laag waterverbruik was van JUii 2010 tot november 2015 (slechts 3 m3, terwijl een 
normaal verbruik 43,80 m3/jaar bedraagt), 

- dat er extreem weinig elektrrc1te1t verbruikt werd tussen 2012 en 2015; 
- dat er extreem weinig gas werd verbruikt tussen 2012 en 2015 

6. De beklaagde gaf als verklaring voor het laag elektrrciteits- als gasverbruik problemen met 
de verwarming. Zij stelde wel te verblijven te maar dat ze 
ook regelmatig bij haar dochter was te 

Met een bericht van 8 augustus 2016 liet de sociale huisvestingsmaatschappij weten dat de 
beklaagde intussen haar huuropzeg gegeven heeft, ingaande op 1 augustus 2016 



Beoordeling 

7. Artikel 92, §3, 1 ° en 2° van de Vlaamse Wooncode verplicht de sociale huurder de sociale 
huurwoning te betrekken, in voorkomend geval samen met de aan hem toegewezen 
minderjarige kinderen Iedere wijziging van personen die de sociale huurwoning op duurzame 
wijze betrekken, moet onmiddellijk aan de betrokken verhuurder worden meegedeeld De 
huurder moet in de sociale huurwoning Zijn hoofdverblijfplaats hebben en er gedom1c1heerd 
zijn 

Uit de bovenstaande gegevens van het strafdossier en de behandeling van de zaak tijdens de 
terechtzitting 1s gebleken dat dat niet het geval was en dat de ten laste gelegde feiten 
bewezen Zijn 

Ter terechtz1tt1ng betwistte beklaagde de feiten niet langer Eén en ander zou te Wijten 
geweest z11n aan de zorg voor haar dochter en kleinkinderen, onder meer door het 
drugsgebruik van haar dochter 

Straf 

8. De feiten kunnen krachtens artikel 1 02b1s, §9 1° Wooncode worden bestraft met een 
gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden, of een werkstraf met een maximale duur van 25 0 
uren, of met een geldboete van 26 tot 5 0 0  euro 

De voorgestelde minnelijke schikking van 7. 0 0 0  euro werd niet betaald. 

9. De beklaagde heeft haar verplichtingen als huurder van een sociale huurwoning met 
nageleefd 
Dat 1s een vorm van sociale fraude die, gelet op de maatschappelijke middelen en behoeften, 
kansen en mogelijkheden ontneemt aan anderen Het ondermijnt het systeem van sociale 
huurwoningen Enerzijds bleef een sociale huurwoning gedurende Jaren onbeschikbaar voor 
andere kandidaat-huurders, anderzijds misliep de huisvestingsmaatschappij huurinkomsten 
die niet kunnen ge1nvesteerd worden in sociale huisvesting 

Deze fraude is ook ten nadele van andere huurders die wel correct handelen en meer moeten 
betalen omdat de beklaagden niet betalen wat ze zouden moeten 

De beklaagde moet beseffen dat ZIJ als sociale huurder niet enkel rechten, maar ook 
verplichtingen hebben 

De rechtbank houdt anderzijds rekening met de fam1hale en financièle situatie van de beklaagde 
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Een deel van de geldboete kan daarom met uitstel worden verleend Dit zal gelden als 
waarschuwing voor de toekomst. De beklaagde voldoet aan de wettelijl<e voorwaarden 

De hierna bepaalde geldboete houdt rekening met het bovenstaande en komt tegemoet aan 
het beoogde repressieve en preventieve doel 

10. Het openbaar ministerie vordert eveneens de verbeurdverklaring van 7.579,45 euro aan 
ten onrechte genoten sociale kortingen in de periode van 1 januari 2012 tot 31 JUll 2016 Om 
overbestrafflng te vermijden wordt niet ingegaan op deze vordering 

KOSTEN en BIJDRAGEN 

11. De beklaagde moet worden veroordeeld tot de gerechtskosten zoals hierna begroot. 

12. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Bijzonder Fonds tot Hulp van de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders" (artikel 2 9, tweede hd van de Wet van 1 augustus 1 98 5  houdende 
fiscale bepalingen) . Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen) Deze bijdrage heeft 
een eigen aard en is geen straf 

13. De beklaagde moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedehjnsb1jstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 
van de Wet van 19 maart 20 17 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedehjnsbîJstand) Deze bijdrage bedraagt 20 euro 

14. De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten 1n strafzaken betalen 
(artikel 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1 950 houdende het 
algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 51,20 
euro 



BURGERRECHTELIJK 

15. Ingevolge artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering (VTSv) 
moet de rechtbank de overige burgerlijke belangen ambtshalve aanhouden. 

Om deze redenen, en gelet op de volgende artikelen. 

art 11, 12, 14, 31, 34, 35, 36, 3 7, 38, 40 en 41 van de wet van 1 5  juni 1 935, 
art 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 4 4, 65, 100 van het Strafwetboek, alsmede alle artikelen vermeld in 
de dagvaarding, 
1.8 Wet 29 61 964; 
4VT 162163 179 182184.185.18618 9.1 90 1 94 Wetboek strafvordering alsook de ovenge 
wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis ; 

de rechtbank, recht doende op tegenspraak, 

STRAFRECHTELIJK 

Veroordeelt voor de hierboven omschreven en 
bewezen verklaarde telastlegging tot een geldboete van 5 00 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 3.00 0 euro, of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden. 

Verleent uitstel van tenuitvoerlegging van dit vonnis voor 200 euro, vermeerderd met 50 
opdeciemen tot 1 200 euro, van de opgelegde geldboete, voor de duur van 3 Jaar 

BIJDRAGEN EN KOSTEN 

Veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan 
het Bijzonder Fonds tot Hulp aan de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de 
Occasionele Redders van 25 euro, vermeerderd met 70 opdeciemen tot 200 euro 



Veroordeelt haar tot betaling van de bijdrage tot het Begrotingsfonds voor de Juridische 

tweedehjnsb1jstand van 20 euro 

Veroordeelt haar tot betaling van een vaste vergoeding voor beheersl<osten in strafzal<en van 

51 ,20 euro. 

Veroordeelt tot betaling van de gerechtsl<osten, 

wat de openbare partij betreft tot op heden in het geheel begroot op 2 7, 79 euro. 

BURGERRECHTELIJK 

Houdt ambtshalve de burgerlijke belangen aan 

Dit vonnis werd uitgesprol<en 111 openbare terechtz1tt1ng van de 0 twaalfde kamer van de 

correctionele rechtbanl< Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde op 27 maart 2018, bestaande 

uit Jan Van den Berghe, rechter en Bart Coppens, griffier, m aanwezigheid van subst1tuut

procureur des Kornngs K. Haegeman. 

Jan Van den Berghe 
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