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In de zaak van het arbeidsauditoraat

en de BURGERLIJKE PARTIJ(EN):

KBO
met maatschappelijke zetel gevestigd te

burgerlijke partij, vertegenwoordigd door meester Sammy Bouzoumita, advocaat te 9000 
Gent, Gebroeders de Smetstraat 7

tegen de BEKLAAGDE(N):

, RRN 81.07.12-474.43
geboren te op

nationaliteitvan
ingeschreven te

beklaagde, die verstek laat gaan.

TENLASTELEGGING(EIM)

te GENT, in de periode van 21 mei 2017 tot en met 30 september 2019

wetens en willens een sociaal voordeel bekomen waarop men geen of slechts gedeeltelijk recht 
heeft

wetens en willens een sociaal voordeel bekomen hebben waarop men geen of slechts gedeeltelijk 
recht heeft ingevolge een verklaring bedoeld bij artikel 233, eerste lid, §1, 1° van het Sociaal 
Strafwetboek, het nalaten of het weigeren van het afleggen van een verklaring of van het 
verstrekken van inlichtingen bedoeld bij artikel 233, eerste lid, §1, 2°, van hetzelfde wetboek of 
met een akte bedoeld bij de artikelen 232 en 235 van dat wetboek

met name door leefloon en steun te hebben bekomen, ingevolge het nalaten van het afleggen 
van correcte verklaringen inzake de gezinssamenstelling (onaangegeven samenwoonst met

te 9000 Gent) en inzake financiële steun ten aanzien van 
haar en haar gezin (zie analyse inkomsten 2017, 2018, 2019 in bankvordering, map Vil 
strafdossier)

aan de

- inbreuk op artikel 233, eerste lid, §1, 3°, van het Sociaal Strafwetboek
- strafbaar gesteld door artikel 233, eerste lid, §1, 3°, van het Sociaal Strafwetboek
-strafbaar met een sanctie van niveau 4, zijnde een gevangenisstraf van zes maanden tot driejaar en/of een 

geldboete van 600 tot 6000 euro (art. 101 Sociaal Strafwetboek)
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Tevens gedagvaard om overeenkomstig artikel 236 Sociaal Strafwetboek door de rechtbank 
ambtshalve de terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen bedragen te horen bevelen ten 
voordele van het OCMW Gent, zijnde het bedrag aan ten onrechte genoten uitkeringen en steun, 
begroot op € 34.117,66. (zie map III strafdossier)

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 januari 
2021.

De zaak werd voor behandeling uitgesteld naar de terechtzittingen van 17 maart 2021 en 19 mei 
2021.

2. De rechtbank aanhoorde op de terechtzitting van 19 mei 2021:

, in haar eis tegen dede middelen en de conclusies van de burgerlijke partij, 
beklaagde, vertegenwoordigd door meester Sammy Bouzoumita, advocaat te 9000 Gent, 
Gebroeders de Smetstraat 7;

de vordering van het openbaar ministerie, uitgesproken door N. Vanhoucke, substituut- 
arbeidsauditeur.

alhoewel behoorlijk gedagvaard, is op de terechtzitting nietDe beklaagde,
verschenen, noch iemand om haarte vertegenwoordigen.

3. De verjaring van de strafvordering is op heden niet ingetreden.

BEOORDELING OP STRAFGEBIED

I. FEITEN

4. Naar aanleiding van een onderzoek naar feiten van detacheringsfraude waarbij 
in beeld komt, geeft de arbeidsauditeur opdracht tot een niet-BOM-plichtige observatie naar de
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in Gent. Er wordt ookactiviteiten op het adres van 
gevraagd de actuele woonplaats van

|, namelijk
te achterhalen.

blijkt dat er 
sinds 17 november 2017. De

Uit de reeds beschikbare informatie van het onderzoek gericht op 
een voorstel tot ambtshalve afvoering is voor 
laatste identiteitskaart van blijkt geannuleerd. De auditeur stelt verder vast dat

in oktober 2018 op de website 
. Dit voertuig staat

uit de openbare bronnen blijkt dat 
tweedehands.be een voertuig te koop aanbiedt met nummerplaat

|, zijn dochter. Deze woont samen met de ex-partner
Nn Gent.

ingeschreven op naam van
|, de beklaagde, op het adresvan

in het verleden telkens opOpzoekingen in het rijksregister geven aan dat 
hetzelfde adres stond ingeschreven als de beklaagde, namelijk eerst in de

in Gent en nog later in dete Gent, daarna in de
in Gent. De reeds uitgevoerde observatie op het adres

in Gent is negatief voor

5. De arbeidsauditeur richt het onderzoek verder naar de mogelijkheid dat| 
het nieuwe adres van zijn vrouw/ex-vrouw/partner verblijft, namelijk in de 
Gent, bij 
dit adres.

°p
in

j, de beklaagde. Er wordt een tweede niet-BOM-observatie gevraagd op

op 21 januari 2019 opgemerkt wanneer hij de woning 
buiten stapt. Op 1 februari 2019 wordt hij opnieuw opgemerkt in de woning.

Bij deze observatie wordt 
in de
hij stapt er samen met zijn zoon en dochter buiten en allen stappen ze in een voertuig Ford Galaxy

dat bestuurd wordt door |. Op 2 februari 2019 en 10met nummerplaat
februari 2019 wordt hetzelfde voertuig opgemerkt tegenover de woning. zelf
wordt daarbij niet opgemerkt.

6. De arbeidsauditeur start op basis van deze informatie een nieuw opsporingsonderzoek naar 
mogelijke fraude met het ontvangen van leefloon in de categorie "persoon met gezinslast" door 
de beklaagde. Dit om na te gaan of de beklaagde die officieel woont op het adres 
in Gent al dan niet samenwoont met haar (ex-)partner 
staat op het adres

|, die officieel ingeschreven

Daarbij wordt de politie gelast, onder meer met een buurtonderzoek op het adres 
Daarover wordt gemeld dat men niet weet wie er woont, dat er altijd veel kranten lagen en dat de 
man reclamefolders bezorgde.

vernemen de politiediensten dat er een BulgaarseBij het buurtonderzoek in de 
familie woont, een man en een vrouw met 2 kinderen. De man heeft een stoppelbaard en zou
eigenaar zijn van de woning. Hij wordt omschreven als groot van gestalte en kalend. De vrouw is 
de echtgenote van de man. In het fotodossier worden zowel 
de bewoners van het pand herkend.

als de beklaagde als

Tijdens het buurtonderzoek op 12 oktober 2019 stellen de opstellers vast dat de beklaagde uit 
haar woning stapt en te voet weggaat. Op dat moment staat in de deuropening



/Negenentwintigste kamerDossiernr 21G000626 
rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Vonnisnr

p. 5

en praat hij wat met een onbekende man.

De politie stelt verder vast in de politionele databanken dat er op 18 maart 2019 een
de overtreder was. Toen werd vastgesteld 

een voertuig op de openbare weg stond dat 
zichtbaar overladen was. Bij deze vaststelling kwamen een aantal mannen naar buiten die zeiden 
dat ze aan de krantenbedeling in Heusden zouden beginnen. Het voertuig dat gecontroleerd 
werd, stond ingeschreven op naam van de beklaagde.

verkeersinbreuk is vastgesteld waarbij 
dat ter hoogte van het huis in de |

|, wijst uit dat
|er huurde in de periode van 1 april 2016 tot 30 maart 2019. Hij betaalde de

Navraag bij de eigenaar van het pand in de

huurprijs van 800 euro meestal cash. Het was een handelshuurovereenkomst, hij wou er een 
winkel starten. Uiteindelijk heeft hij nooit een bedrijf gestart. Hij zag dat er kranten in het pand 
lagen, hij is nooit naar achteren gegaan en weet niet of hij er wel degelijk gewoond heeft. Hij 
heeft hem wel één a twee keer in de straat gezien met een dame, kinderen heeft hij nooit op het 
adres in de gezien. Sinds maart 2019 betaalde hij niet meer. Hij wou het wel verder
huren.

De politie doet verder navraag bij de school van de zoon van de beklaagde.
Daaruit blijkt dat gemeld werd dat de ouders gescheiden zijn en elk apart leven. De vader zou de 
meeste contacten met de school onderhouden. De beklaagde is twee keer mee geweest naar het 
oudercontact, zij kwam nooit alleen naar een oudercontact. Er is geen omgangsregeling bij de 
school gekend.

Via het rijksregister stelt de politie ook vast dat de beklaagde en haar zoon sinds 8 oktober 2019 
op het adres zijn afgevoerd en dat zij hun verblijfsrecht in België hebben verloren.

7. Met een kantschrift van 6 november 2019 stelt de arbeidsauditeur het OCMW Gent in kennis
|. Hij

meldt dat de informatie mag aangewend worden voor een eventuele terugvordering. De auditeur 
vraagt in zijn kantschrift om op de hoogte te worden gebracht van een eventuele terugvordering 
en om in voorkomend geval nog geen sanctie op te leggen.

van het feit dat er aanwijzingen zijn dat de beklaagde samenwoont met

Het OCMW Gent voert daarop een eigen, zogeheten "doorgedreven sociaal onderzoek" naar de 
beklaagde en haar meerderjarige dochter,

Op 17 december 2019 meldt het OCMW Gent dat er volgens hen sprake is van onjuiste 
verklaringen over de gezins- en financiële situatie en dit sinds 21 mei 2017. In de brief van het 
OCMW Gent wordt verwezen naar de analyse van de rekeninguittreksels van de beklaagde en een 
onderzoek van de sociale media. Het OCMW Gent meldt een beslissing tot stopzetting van steun 
en terugvordering voor te bereiden, evenals een preventieve schorsing.

De brief bevat verder een passage uit de annex van de controlecel. Uit deze passage blijkt dat op 
social media er geen profiel van de beklaagde en 
profiel van familieleden, meer bepaald de broer van de beklaagde, er een serie foto's en een 
filmpje staan van een familiefeest. De post dateert van 2 november 2019. Op die foto's lijken de

te vinden is, maar dat op het
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een koppel, ze dansen en poseren met elkaar. Op het profiel vanbeklaagde en
de zus van de beklaagde zijn foto's te zien van een oudejaarsfeestje op 31 december 2017. Ook
daar wijzen de foto's op een relatie. Gelijkaardige foto's zijn gepost op 2 oktober 2017.

De beklaagde ontvangt een leefloon als alleenstaande sinds 21 mei 2017. Ze verklaarde toen te 
hebben overleefd door giften van haar broer, daarvoor had ze naar eigen zeggen gewerkt als 
inpakster voor een Turks bedrijf. Ze meldde toen een woning te hebben aangekocht in 2016, wat 
volgens het onderzoek van het OCMW niet blijkt te kloppen nu de lening pas werd goedgekeurd 
op 10 april 2017. Uit de rekeninguittreksels valt volgens de controlecel af te leiden dat er sinds 7 
april 2017 regelmatig cash gelden worden gestort op rekening van de beklaagde. Ze maakt ook 
zelf gelden over. Het dossier van het OCMW vermeldt dat de beklaagde gemeld heeft dat ze quasi 
geen contact meer heeft met 
afhankelijk wil zijn van hem.

|, dat ze geen onderhoudsgeld wil omdat ze niet financieel

De brief maakt verder melding van een reeks observaties uitgevoerd door een (niet nader 
genoemde) maatschappelijk werker van de controlecel op niet nader bepaalde data. Verder 
bericht de brief van het OCMW ook over een huisbezoek uitgevoerd door een (niet nader 
genoemde) maatschappelijk werker van de controlecel op het adres van de beklaagde en een 
daaropvolgend confrontatieverhoor.

Hierover wordt het volgende bericht in de brief van 17 december 2019:

"De maatschappelijk werker van de Controlecel deed een aantal vaststellingen aan de woning in 
en kon er de heer

4/12/2019 deed de maatschappelijk werker van de Controlecel een huisbezoek, waarover het 
volgende werd opgenomen in de annex:

en/of zijn wagens diverse keren vaststellen. Opde

"04/12/2019
Vanaf 8ul0 staan we aan de woning van betrokkenen. We zien enkel de Mercedes staan, (later zal 
blijken dat de Ford vandaag verkocht werd via Tweedehands.be door 
Tegen 9u beslissen we aan te bellen voor een huisbezoek. Quasi onmiddellijk kom 
openen. We stellen ons voor en leggen uit wat we komen doen. Hij stelt zich voor als 'de broer van

de deur

is tevens aanwezig. We worden uiterst vriendelijk ontvangen. Er wordt ons iets
aka 'de broer' biedtaangeboden om te drinken en we krijgen pantoffels om aan te doen. 

ons dit alles aan, hij voert -in de periode dat hij aanwezig is- het woord) We vragen betrokkenen
\vertelt nogmaals dat hij de broer 

' maar dat hij nu echt door moet 'ik heb een afspraak'. Hij
legt haar Bulgaarse pas voor.zich te identificeren.

isvan
was hier enkel voor zijn 'zieke' zus, 'om te helpen met de kinderen' Hij verlaat de leefruimte. Hij 
vertelt dat hij
haar praten boven), daarna komt hij terug naar beneden en doet zijn schoenen aan die in een 
wandkast zitten. Verder spuit hij nog parfum op, die op een dressoir staat in de gang. Daarna 
verlaat hij de woning.
We vragen 
dochter WÊ

nog zal wakker maken om met ons te praten (we horen hem een tijdje met

naar de bewoners van dit huis. Ze vertelt dat zij hier alleen woont met haar
\ligt nog in haar bed. Zeis nu naar school.

wonen hier nu ongeveer 3 jaar. We vragen naar de vader van de kinderen. Ze vertelt dat hij 
ongeveer 1 keer per week langskomt, in het weekend, in functie van de kinderen. Hij woont in de

\en haar zoon
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(het nummer weet ze niet), hij werkt in Duitsland.
opgestaan. We leggen haar uit wie we zijn en wat we komen doen. We 

stellen haar dezelfde vragen omtrent de gezinssamenstelling. Ze herhaalt wat haar moeder vertelt. 
Zijzelf is nu de kostwinner van het gezin. Ze werkt voor een bedrijf als vertaler en secretaresse. Het 
bedrijf heet
kent zijn volledige naam niet (vreemd dat je als enige secretaresse van dat bedrijf de naam van de

Ondertussen is ooi

' We vragen haar van wie deze firma is; ze vertelt dat deze van is. Ze

bedrijfsleider niet kent). We vragen haar of ze weet heeft van nog andere eigenaren. Ze vertelt dat 
enkel eigenaar is; we halen haar vader aan. Nu vertelt ze dat haar vader de firma heeft 
opgericht maar ondertussen heeft doorverkocht aan
We brengen het gesprek op iets anders. We vragen naar eventuele wagens in het gezin, 
vertelt dat er één wagen is, een Mercedes ML. Deze heeft een Bulgaarse plaat. Deze wagen staat 
ook te Bulgarije. Haar vader heeft deze voor haar gekocht 'voor als ze naar Bulgarije gaat'. Ze 
rijdt er hier niet mee (want hij staat te Bulgarije). Verder zijn er geen wagens in het gezin, aldus 
betrokkenen.
We vragen een rondleiding in de woning. Op het gelijkvloers is er een badkamer; daar zien we 
twee tandenborstels in een beker staan, verder ook scheergerief (er is nog een tweede 
badkamer!)
Verder vinden we zowel mannen- als vrouwengerief terug in deze badkamer.
Er is buiten de leefruimte en keuken ook nog een slaapkamer op het gelijksvloers. 
hier te slapen. Er staat een groot dubbel bed; dat duidelijk beslapen is aan beide zijden van het 
bed. Er staat een grote kast in. In deze kast vinden we zowel vrouwen- als mannenkledij terug. De 
mannenkledij lag apart van de vrouwenkledij. We wijzen mevrouw hier op. Ze vertelt dat dit 
kledij van haar is . Ze neemt er een broek uit en vertelt dat deze van haar is, we vragen om deze 
eens tegen haar lichaam te houden om de maat te bekijken. Deze is veel te groot en te wijd voor 

is veel groter en breder dan mevrouw). We vinden ook een aparte lade terug 
met mannenondergoed. Ook hiervan zegt ze dat dit haar kledij is. We gaan hier niet op in.
In de hal staat een dressoirkastje met allerlei parfumflesjes op. Er staat ook een schoenenkast. 
Daarin zitten zowel vrouwen- als mannenschoenen. Van de mannenschoenen zegt ze dat deze 
van haar zoon zijn. Ook de klassieke herenschoenen (deze lijken niet echt van een 14 jarige 
jongeman te zijn).
We gaan naar boven. In de kamer vooraan slaapt

\vertelt

mevrouw.

|. Hij heeft een zeer luxueus uitziende
slaapkamerset met een dubbelbed en zeer grote kast en enkele kleinere meubels, 
geen tekort aan kledij, dat is duidelijk., de luxe in de kamer valt zeer sterk op. We zien ook heel 
wat elektronica in deze kamer. De andere kamer op het gelijksvloers is een logeerkamer die 
dienst doet als bergruimte/washok. Er hangt mannen- en vrouwenkledij te drogen op een rek. Er 
staan twee enkele bedden in deze kamer, (momenteel ongebruikt)
Boven op de tweede verdieping slaapt
aanvoelt, tevens een dubbelbed en grote kast en aanverwanten.
Verder is er nog een tweede badkamer op dat verdiep, 
badkamer gebruiken. Er staan inderdaad twee tandenborstels in hun eigen beker op het 
badkamermeubel. Deze badkamer lijkt nog maar recent te zijn aangelegd. Er ligt oa. scheergerief 

in de lades.

heeft

|. Ook zij heeft een slaapkamerset die zeer luxueus

verklaart dat zij en haar broer deze

van
We stellen nog een vraag over de woning die te koop staat. Ze vertellen van niets te weten. De 
woning staat niet te koop volgens hen.

[vertelt dat ze ons nog de gevraagde rekeninguittreksels (van de afgelopen 2 jaar) zal 

bezorgen voor 12u deze middag (via de wijkwerker). We verlaten hierop deze woning."
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Er volgde nadien (op 06/12/2019) een confrontatiegesprek, dat als volgt staat omschreven in de 
annex:
"06/12/2019
Op vraag van
hoogte gesteld door de wijkwerker, we beslissen om ook aanwezig te zijn en al het 
confrontatiegesprek te voeren.

werd er een afspraak vastgelegd vandaag. We werden op deen

zijn duidelijk verbaasd ons te zien. We worden goed herkend. We leggen toch nog 
eens uit wie we zijn en wat we doen.
Eerst wordt er gesteld dat ze geen steun meer wensen van het OCMW. We geven mee dat we ons 
hierin kunnen vinden maar dat we ook met een onderzoek bezig zijn naar de afgelopen 
steunperiode.
We vragen eerst de gevraagde rekeninguittreksels op. Betrokkenen vertellen dat ze deze niet 
hebben. Ze zouden eerst 'homebanking' moeten installeren op hun computer. We zeggen dat we 
tevreden zijn met printscreens vanop hun telefoons (gezien 
ze bankierde via haar werktelefoon). Tegen volgende week zouden ze ons deze kunnen bezorgen. 
Later in het gesprek geven cliënten ons dan toch maar de afgedrukte rekeninguittreksels 
(weliswaar onvolledig)- zie verder. Vreemd dat ze deze nu opeens wel bij zich hebben.
Cliënten stellen de vraag waarom ze nu opeens zo gecontroleerd worden waarop we hen inlichten 
over het onderzoek gevoerd door het Arbeidsauditoraat en de politie. We leggen ook uit tot welke 
conclusie zij komen. We geven tevens aan dat ook wij zelf bijkomend onderzoek gevoerd hebben. 
We geven onze conclusie mee en de bijhorende gevolgen.
Cliënten stellen dat dit niet klopt, 
om te helpen met de boodschappen. We leggen hen uit welke onderzoeksdaden er allemaal 
gesteld zijn. Kortom, we geven hen de boodschap dat liegen geen zin heeft. Ze vertellen niet te 
liegen.
We halen de aanwezige man aan vanop ons huisbezoek. In eerste instantie vertellen ze hierover 
nog dat dit de broer van 
nooit slapen'.
We leggen hen nogmaals goed uit wat er allemaal op het spel staat en waarom ze ons beter de 
waarheid zouden vertellen.

en

vertelde op het huisbezoek dat

woont niet bij hen in, hij komt 1 a 2 keer per week langs

was, 'maar hij blijftwas, uiteindelijk geven ze toe dat dit

\inderdaad regelmatig langskomt, maar dat hij nooit blijft slapen.Er wordt nu gesteld dat 
We blijven aandringen opdat ze ons de waarheid zouden zeggen.
Tegen het einde van het gesprek zeggen betrokkenen nog dat ze eerst met hun advocaat willen 
spreken alvorens nog meer info te geven. We geven mee dat wij hierop niet zullen wachten. 
Nadat blijkt dat betrokkenen geen verdere informatie meer willen geven ronden we het gesprek
af."

De annex zelf is niet aan de brief gevoegd. Er ligt geen afzonderlijk verslag van de maatschappelijk 
werker voor. De identiteit van de maatschappelijk werker die de vaststellingen heeft gedaan, is 
niet vermeld.

8. De rekeninghistorieken binnengebracht door de beklaagde en de prints van de sociale media, 
worden nog aan het dossier gevoegd. Ook de terugvorderingsbeslissing van het OCMW wordt 
gevoegd.

9. De arbeidsauditeur laat nog een bankonderzoek uitvoeren op de rekening op naam van de
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beklaagde. Daaruit blijkt dat zij, naast het leefloon afkomstig van het OCMW ook stortingen 
ontvangt afkomstig van andere rekeningen, waaronder ook van de rekening van

10. De politie gaat op 19 juni 2020 naar de woning in de 
verhoor te overhandigen en te verifiëren in welke taal het verhoor van de beklaagde kan

die stelt dat de
beklaagde zijn vrouw is en Bulgaars spreekt. Het gezin zal wellicht van 5 tot 15 augustus 2020 naar 
Bulgarije reizen.

om de uitnodiging tot

doorgaan. De inspecteur wordt er te woord gestaan door

Op 28 juli 2020 wordt de beklaagde in opdracht van de arbeidsauditeur met bijstand van een tolk 
verhoord na te zijn uitgenodigd categorie Salduz III. De beklaagde stelt een knipperlichtrelatie te 
hebben met |. Ze zijn op verschillende adressen ingeschreven geweest doordat ze 
ruzie hadden. Ze stelt dat ze van het najaar 2010 tot mei 2016 in Bulgarije verbleef, behoudens 
enkele bezoeken aan haar ouders. Geconfronteerd hoe dit te rijmen valt met haar inschrijving in 
die periode in Gent, Desiderius Erasmusstraat 3, stelt ze dat haar ouders daar toen woonden en 
ze er ingeschreven was als toerist, ze weet dit niet goed meer, het is te lang geleden. Begin 2017

omdat hij in de buurt wou zijn van zijn kinderen 
en het wou goedmaken met haar. Het is niet goed gekomen, in 2018 is hij vertrokken naar 
Duitsland met een andere vrouw. Hij is wel contact blijven houden met de kinderen. Ze liet hem 
aan huis komen in het belang van de kinderen, ze wou bevriend blijven. Ze weet niets af van zijn 
ambtshalve afvoering op het adres 
naar Duitsland is gegaan. Hij zag toen wel de kinderen wekelijks. Van 2016 tot eind 2018 hadden 
ze geen relatie als man en vrouw, wel contact voor de kinderen. Ze hebben het goedgemaakt op 
nieuwjaar 2019. In de zomer van 2019 zijn ze samen op vakantie geweest, daarna is hij bij haar 
ingetrokken. Voor dat moment verbleef hij bij vrienden in Gent of bij familie in Duitsland, ze weet 
dat niet. Over het feit dat ze titularis was van de nummerplaat van het voertuig Fiat Ducato 

bestuurder was op 18 maart 2019 stelt ze dat hij haar dat gevraagd had, ze had 
zich daar geen vragen bij gesteld. Ze stelt dat 
hadden, dit in de slaapkamer van hun zoon. Uiteindelijk stelt ze, in strijd met haar eerdere 
gezegdes, dat
te zijn van de woning, maar dat 
moeilijkheden had. Ze is nu werkloos, ze ontvangt geen steun. Ze vindt geen werk omdat ze geen 
Nederlands spreekt. Ze overleven omdat

had een adres op de

|, ook weet ze niet meer wanneer hij precies

waarvan
|ook bleef slapen toen ze nog geen relatie

al van nieuwjaar 2019 bij haar inwoont. Ze stelt de enige eigenaar 
haar wel hielp bij de afbetaling als ze financiële

kranten verdeelt. Ze geeft toe dat haar
in de periode van 21 mei 2017 tot en met 30 september 2019 financieel heeft blijven steunen, hij 
heeft hen altijd onderhouden, hij is een goede vader maar geen goede echtgenoot. Het was geld 
voor de kinderen en soms voor haar als ze hulp nodig had. De grotere sommen geld kreeg ze van 
haar broer en moeder en ook heeft één keer een groot bedrag gestort voor de aankoop 
van meubelen voor de kinderkamers. Over de foto's en het filmpje dat te zien is op sociale media, 
stelt ze dat er foto's zijn die genomen zijn toen ze terug een koppel waren. Andere foto's zijn 
genomen toen ze geen koppel waren, maar ze hebben dezelfde vrienden. Ondertussen is haar 
verblijfsrecht vervallen, ze beschikt enkel over een bijlage 19. Haar ouders en 
onderhouden haar. Ze wist niet dat ze het moest melden als ze zou samenwonen, het OCMW 
heeft haar dat niet verteld.

11. Op vraag van de rechtbank werden nog een aantal stukken gevoegd aan het dossier, meer 
bepaald het ontvangstbewijs van de aanvraag recht op maatschappelijke integratie en de
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verklaring op eer, beide ondertekend door de beklaagde. Verder worden door het OCMW Gent 
documenten bijgebracht over het diploma en de aanstelling van de heer 
maatschappelijk werker in dienst van het OCMW. Er wordt geen observatieverslag als zodanig 
bijgebracht. In een mail opgesteld op 12 maart 2021 lijst mevrouw Langenus van de juridische 
dienst op dat er observaties zijn uitgevoerd op de volgende dagen:

als

"Wij geven u een overzicht van de tijdstippen en het aantal keer dat in het kader van 
het doorgedreven sociaal onderzoek de heer
werker van de Controlecel (zie stukken als bijlage) aan de woning stond:

beëdigd maatschappelijk

25/11/2019
We bekijken voor de eerste keer de situatie aan de woning in de 
17u30.
We (lees: de maatschappelijk werker van de Controlecel) blijven slechts enkele minuten 
kijken.

. Dit rond

26/11/2019
We vatten post aan de woning van 6ul5 tot ca. 7u25

27/11/2019
We vatten post aan de woning van 7u30 tot 9u35.

28/11/2019
M/e passeren aan de woning om 7u30.
We vatten post aan de woning van 9u25 tot 10u20.

29/11/2019
We vatten post aan de woning van 8ul0 tot ca. 10u.

2/12/2019
Rond 7u passeren we langs de woonst van betrokkenen.
Later die ochtend (tegen ca llu) zien we tijdens een andere opdracht de Mercedes 
van betrokkene per toeval terug (enkele minuten in Meerhem).
Rond llu30 passeren we aan de woning van betrokkenen.

03/12/2019
We rijden om 9u30 langs de woonst van betrokkenen. 
Onderweg zien we in de 
passagierskant, 
ca 5 minuten later)"

de wagen van betrokkene staan, mevrouw zit aan de 
komt juist instappen. Ze rijden weg richting Opgeëistenlaan. (= passage.

04/12/2019
Vanaf 8ul0 staan we aan de woning van betrokkenen. Tegen 9u beslissen we aan te 
bellen voor een huisbezoek.

12. De beklaagde is niet verschenen ter terechtzitting.
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II. BEOORDELING

II.A. Over de regelmatigheid van het bewijsmateriaal afkomstig van het OCMW Gent

13. De rechter ten gronde dient erover te waken dat het recht op een behoorlijke rechtsbedeling 
in strafzaken gegarandeerd is voor de betrokken personen en partijen. Zo moet de rechter in het 
bijzonder nagaan of de rechtsregels en de rechtspositie van de beklaagde zoals deze zijn 
vastgelegd in de Grondwet, het E.V.R.M. en het I.V.B.P.R. zijn gegarandeerd in de procesvoering.

Deze fundamentele waarborgen indachtig, heeft de rechtbank vastgesteld dat bepaalde stukken 
die aan het strafdossier zijn toegevoegd, meer bepaald de stukken die afkomstig zijn van het 
OCMW Gent als gevolg van een door het OCMW Gent uitgevoerd "doorgedreven sociaal 
onderzoek", op het eerste gezicht strijdig kunnen lijken met de artikelen 15 en 22 van de 
Grondwet, de artikelen 8.1 en 8.2 E.V.R.M en artikel 17 I.V.B.P.R. De rechtbank brengt deze 
artikelen, die zo fundamenteel zijn in onze samenleving dat zij in de Grondwet en internationale 
verdragen verankerd zijn, in herinnering:

Artikel 15 Grondwet: De woning is onschendbaar: geen huiszoeking kan plaatshebben dan 
in de gevallen die de wet bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft.

Artikel 22 Grondwet: leder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven, 
behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de wet bepaald. De wet, het decreet 
of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.

Artikel 8 EVRM: Recht op eerbiediging van het privé-, familie- en gezinsleven.
1. Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en 
zijn briefwisseling.
2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan met betrekking tot de uitoefening van dit 
recht dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 
's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de 
goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Artikel 17IVBPR:
1 Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privé
leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn 
eer en goede naam.
2. Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

De rechtsgeldigheid van de door het OCMW Gent uitgevoerde observaties, het huisbezoek en het 
confrontatiegesprek dient door de rechtbank in concreto te worden onderzocht in het licht van 
deze fundamentele principes.

De rechtbank heeft de partijen verwittigd over deze mogelijke ongerijmdheden zodat zij daar (ook 
schriftelijk) standpunt over konden innemen, wat het OCMW Gent en het arbeidsauditoraat ook
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hebben gedaan. De tegenspraak is zodoende ten volle gerespecteerd.

De rechtbank onderzoekt hierna de drie reeksen bijgebrachte bewijselementen op haar 
rechtmatigheid. De rechtbank wijst erop dat de strafrechter een eigen afweging dient te maken 
op grond van de concrete elementen die voorliggen nu het strafrecht losstaat van enige 
beoordeling door de burgerlijke rechtbanken in deze materie.

14. Met betrekking tot de observaties.

Het stelselmatig observeren van een persoon is een aantasting van het recht op de eerbiediging 
van het privéleven en kan in bepaalde gevallen ook van de onschendbaarheid van de privéwoning 
aantasten. Deze rechten zijn evenwel niet absoluut. Hoewel artikel 22 van de Grondwet aan 
eenieder het recht op eerbiediging van zijn privéleven en zijn gezinsleven toekent, voegt die 
bepaling daaraan onmiddellijk toe: "behoudens in de gevallen en onder de voorwaarden door de 
wet bepaald". Artikel 8 EVRM verscherpt de uitzonderingen nog zodat finaal enkel van deze 
principes kan worden afgeweken zo de inmenging van het openbaar gezag

- voorzien is bij wet (wettelijkheidsbeginsel)
een maatregel is die nodig is in een democratische samenleving (evenredigheidsbeginsel)

- voor de bescherming van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch 
welzijn van het land, de bescherming van de openbare orde, voor het voorkomen van 
strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of van de goede zeden of voor de 
bescherming van de rechten en vrijheden van een ander (finaliteitsbeginsel).

Een zekere overheidsinmenging in het privéleven van de burger is dus niet uitgesloten, maar 
vereist dat zij wordt toegestaan door een voldoende precieze wettelijke bepaling, dat zij 
beantwoordt aan een dwingende maatschappelijke behoefte en dat zij evenredig is met de 
daarmee nagestreefde wettige doelstelling. De wetgever behoudt zodoende zeker een 
appreciatiemarge om rekening te houden met een billijk evenwicht tussen de tegenstrijdige 
belangen van het individu en de samenleving in haar geheel.

De rechtbank stelt vast dat de Wet Maatschappelijke Integratie, het Algemeen Reglement ter 
uitvoering van deze wet (KB van 11 juli 2002), noch het KB van 1 december 2013 betreffende de 
minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek melding maken van observaties als een 
maatregel die, al dan niet standaard, deel kan uitmaken van het sociaal onderzoek.

De Wet Maatschappelijke Integratie geeft zelf geen definitie van het sociaal onderzoek. De Wet 
zegt enkel dat voor dit sociaal onderzoek een beroep wordt gedaan op maatschappelijk werkers, 
volgens de kwalificatievoorwaarden door de Koning bepaald. De Wet delegeert verder de 
bevoegdheid om de nadere regels van het sociaal onderzoek te bepalen aan de Koning.

Artikel 1 van het KB van 1 december 2013 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal 
onderzoek definieert het sociaal onderzoek verder als volgt: "het individueel onderzoek dat het 
centrum toelaat de nodige informatie in te zamelen om te besluiten met een nauwkeurige 
diagnose nopens het bestaan en de omvang van de behoefte aan dienstverlening en de meest 
passende middelen voorstelt om daarin te voorzien. Het betreft het sociaal onderzoek verricht 
overeenkomstig artikel 19, § 1, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op
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maatschappelijke integratie;".

Dezelfde definitie van het sociaal onderzoek is te vinden in de Omzendbrief van 14 maart 2014 
betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Integratie (B.S. 4 juli 2014).

Verder is er geen wettelijke grondslag of regeling uitgewerkt in een MB, KB of omzendbrief met 
betrekking tot het uitvoeren van observaties van de steunaanvrager/-ontvanger.

De rechtbank komt dan ook tot de vaststelling dat er geen voldoende expliciete en precieze 
wettelijke basis bestaat voor de maatschappelijk werkers van het OCMW om stelselmatige 
observaties uit te voeren zoals deze gekend zijn in het klassiek strafprocesrecht en waarvan het 
wettelijk kader voor de politiediensten is vastgelegd in artikel 47sexies Sv. e.v.

Dit gegeven neemt niet weg dat in het kader van een sociaal onderzoek gevoerd in toepassing van 
artikel 19 §1 van de Wet Maatschappelijke Integratie observaties, die geen stelselmatig karakter 
hebben in de zin van artikel 47sexies Sv., wel passend en noodzakelijk kunnen worden geacht om 
een nauwkeurig beeld te krijgen over het bestaan en de omvang van de behoeftigheid van de 
steunaanvrager. De overheid dient er namelijk ook op toe te zien dat de gemeenschapsmiddelen 
op een correcte wijze worden besteed en enkel toekomen aan degenen die daar recht op hebben. 
Een zekere inmenging van overheidswege in het privéleven van de steunaanvrager blijft in dat 
opzicht gerechtvaardigd en kan deel uitmaken van het sociaal onderzoek.

Bij gebrek aan precieze wettelijke basis, kan deze inmenging evenwel niet verder gaan dan wat 
voor andere overheidsdiensten, zoals de politie, als een aanvaardbare inmenging wordt 
beschouwd in het privéleven van de burger.

De rechtbank stelt vast dat de wetgever voor wat betreft het politieoptreden duidelijke grenzen 
heeft bepaald. Deze grenzen zijn door de wetgever na het doorlopen van het normale 
democratische wetgevend proces precies en gedetailleerd vastgelegd en kunnen in deze als een 
deugdelijke en maatschappelijk gedragen leidraad tellen. Deze vaststelling brengt de rechtbank 
ertoe het overheidsoptreden in het algemeen, en dus ook dat van het OCMW Gent, te ijken op 
deze zelfde grenzen. Het optreden van het OCMW Gent wordt bijgevolg afgetoetst aan het set 
van regels dat is vastgelegd in de zogeheten BOM-wetgeving, zoals bepaald in artikel 47sexies Sv
e.v.

In casu zijn deze grenzen niet gerespecteerd. De observaties vonden plaats op de volgende dagen 
en tijdstippen:

25 november 2019 - één observatie van een paar minuten
26 november 2019 - één observatie van luur en 10 minuten
27 november 2019 - één observatie van 2 uur en 5 minuten
28 november 2019 - twee observaties - een kortstondige observatie en een observatie 
van 55 minuten
29 november 2019 - één observatie van 1 uur en 50 minuten 
2 december 2019 - twee kortstondige observaties
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3 december 2019 - één kortstondige observatie
4 december 2019 - één observatie van 50 minuten.

Deze observaties bleven niet beperkt tot maximum vijf niet-opeenvolgende dagen gespreid over 
een periode van een maand. De rechtbank merkt daarbij op dat de periode "een maand" niet 
gedefinieerd wordt per kalendermaand, maar een termijn is die gerekend wordt vanaf de start 
van de observatie + één maand. (cfr. Cass. 17 november 2015, P.15.0847.N, www.cass.be; 
DECAIGNY, T., "Termijnberekening inzake stelselmatige observatie", T.Strafr. 2016, afl. 4, 307- 
308.)

De observaties zijn dan ook stelselmatig gebeurd op een wijze die niet verenigbaar is met het 
recht op het eerbiedigen van het privéleven zoals vastgelegd in artikel 22 van de Grondwet en 
artikel 8 EVRM. De wijze waarop de observaties in het kader van het doorgedreven sociaal 
onderzoek zijn uitgevoerd, zijn in strijd met de drie voorwaarden waaronder kan afgeweken 
worden van deze fundamentele grondrechten.
De rechtbank onderzoekt hierna verder of het onrechtmatig karakter van de observaties ook 
noodzakelijkerwijze moet leiden tot de uitsluiting van het eruit voortvloeiend bewijsmateriaal.

15. Met betrekking tot het huisbezoek.

De rechtbank verwijst naar wat hierboven is uiteengezet rond de principiële bescherming van de 
woning zoals voorzien in artikel 15 van de Grondwet. De woning is onschendbaar en enkel een 
huiszoeking uitgevoerd conform de wet kan daarop de uitzondering vormen. De rechtbank dient 
ook in deze de drieledige toets te maken; 1) is er voldaan aan het wettelijkheidsbeginsel? 2) is er 
voldaan aan het evenredigheidsbeginsel? 3) is er voldaan aan het finaliteitsbeginsel?

De vraag die in deze moet gesteld worden is of het huisbezoek zoals het in casu is uitgevoerd door 
de maatschappelijk werker van het OCMW Gent, de vorm heeft aangenomen van een 
huiszoeking, dan wel of dit huisbezoek binnen de perken is gebleven van wat onder een normaal 
huisbezoek kan verstaan worden. Daarbij primeert de concrete feitelijke werkelijkheid en niet het 
theoretisch principe van het huisbezoek.

De rechtbank stelt vooreerst vast dat een echt wettelijk kader voor het normale huisbezoek door 
het OCMW ontbreekt. Anders dan wat voor het visitatierecht van de klassieke sociale 
inspectiediensten het geval is (en waarvoor de machtiging door de onderzoeksrechter vereist is), 
kennen de maatschappelijk werkers van het OCMW geen eigen wettelijke kader waarbinnen hun 
optreden is geregeld. De Wet Maatschappelijke Integratie geeft geen definitie van het begrip 
huisbezoek. Het Algemeen Reglement geeft evenmin verduidelijking. Artikel 4 van het KB van 1 
december 2013 maakt melding van het begrip huisbezoek, maar definieert dit niet verder. Dit 
artikel bepaalt enkel dat het huisbezoek deel uitmaakt van het sociaal onderzoek en dat het 
wordt uitgevoerd op het moment dat het dossier geopend wordt en telkens als het nodig is en 
minimaal éénmaal per jaar.

Enkel de Omzendbrief van 14 maart 2014 betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal 
onderzoek definieert een aantal regels omtrent het huisbezoek, namelijk:
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"33. Huisbezoek
Het huisbezoek maakt integraal deel uit van het sociaal onderzoek. Het huisbezoek is een 
essentieel element om een inschatting te kunnen maken van de behoeftigheid van de 
hulpaanvrager. Een huisbezoek moet het O.C.M.W. in staat stellen een totaalbeeld te krijgen van 
de situatie van de hulpaanvrager en diens verklaringen te kunnen toetsen aan de realiteit, 
teneinde te kunnen beslissen over de meest accurate maatschappelijke dienstverlening.
Het huisbezoek kan plaatsvinden na voorafgaandelijke aankondiging van het O.C.M.W. aan de 
hulpaanvrager, maar dit is niet noodzakelijk. Het O.C.M.W. kan indien zij dat nodig acht ook een 
onaangekondigd huisbezoek verrichten.
Het huisbezoek dient te gebeuren met het nodige respect voor de privacy van de hulpaanvrager en 
moet steeds in verhouding staan tot de inlichtingen die nodig zijn voor het sociaal onderzoek. Het 
huisbezoek gebeurt vanuit een vertrouwensrelatie tussen de maatschappelijk werker en de 
hulpaanvrager maar belet niet dat het huisbezoek ook een controlerende functie kan hebben 
teneinde te toetsen of de hulpaanvrager (nog) voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in de 
wet.
Het huisbezoek wordt uitgevoerd bij opening van het sociaal dossier, daarna telkens wanneer het 
O.C.M.W. het nodig acht, maar tenminste eenmaal per jaar. Voor wat de aanvragen inzake 
tenlasteneming van facturen voor medische hulp betreft, komt het het O.C.M.W. toe te oordelen 
over de noodzaak en de doelmatigheid van een huisbezoek.
Bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen het huisbezoek moeilijk of onmogelijk maken. Het 
kan hierbij gaan over voltijdse studenten die niet meer in de gemeente wonen waar zij in het 
bevolkingsregister ingeschreven waren op het ogenblik dat het recht op integratie toegekend werd 
of iemand die verblijft in een opvangtehuis buiten de gemeente dan de gemeente van inschrijving. 
Het kan echter ook gaan om situaties waar de veiligheid van de maatschappelijk werker niet kan 
gegarandeerd worden.
Voor deze bijzondere situaties zal de maatschappelijk werker in het sociaal verslag rechtvaardigen 
waarom een huisbezoek niet gepast of niet mogelijk was. Indien een hulpaanvrager het huisbezoek 
weigert, dient dit element meegenomen te worden in het sociaal verslag.
De inspectiedienst van de POD Maatschappelijke Integratie zal die rechtvaardigingen bekijken, 
rekening houdend met de context zoals in het sociaal verslag geschetst."

De rechtbank benadrukt dat de hierboven geciteerde bepalingen uit de Omzendbrief niet kunnen 
gelijkgesteld worden met een wet die een inperking van de Grondwettelijke bescherming van de 
woonst kan verantwoorden. Er is voorafgaand aan deze Omzendbrief geen democratisch debat 
gevoerd binnen de organen van de wetgevende macht. Deze Omzendbrief kan niet gelijkgesteld 
worden met een gedegen wettelijke basis die uitzonderingen voorziet op wat een Grondwettelijk 
beschermd recht is. De inmenging van het openbaar gezag in de uitoefening van het recht op 
woning moet bijgevolg strikt geïnterpreteerd worden, ook in de materie van het OCMW-recht.

De noodzaak tot strikte interpretatie indachtig, stelt de rechtbank vast dat bij het huisbezoek op 
het adres van de beklaagde, zoals dit in concreto plaatsvond op 4 december 2019, de grenzen 
overschreden zijn van wat als een toelaatbare inmenging van de overheid kan worden beschouwd 
in het kader van een normaal sociaal onderzoek.

De beschrijving van het huisbezoek, zoals dit blijkt uit het citaat uit de zogeheten "annex" in de 
brief van het OCMW van 17 december 2019, maakt duidelijk dat zowel op de gelijkvloerse
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verdieping als op de hoger gelegen verdiepingen zowat alle kamers in de woning van de 
beklaagde zijn doorzocht. Zowel de badkamers, de slaapkamers, de berging als het washok 
werden doorzocht. Daarbij werden ook kasten geopend, kledingkasten en dressoirkasten. De 
kasten in de badkamer van de kinderen werden eveneens geopend.

Verder stelt de rechtbank vast dat het huisbezoek plaatsvond in een specifieke context. Uit de 
mail van de juridische dienst van het OCMW Gent van 22 november 2019 blijkt namelijk dat het 
huisbezoek het gevolg was van een specifiek gerichte actie van het OCMW Gent tegen de 
beklaagde in een lopend fraudeonderzoek. In deze mail, die gericht is aan de arbeidsauditeur, 
stelt het OCMW Gent namelijk het volgende: “De juridische dienst wacht nu op het antwoord van 
de maatschappelijk werker op de vraag of zij uit haar eigen sociaal onderzoek nog elementen heeft 
die wijzen op samenwoonst. Deze elementen kunnen dan worden samengelegd bij deze die het 
strafonderzoek opleveren. Mogelijk zal de Controlecel asap nog een doorgedreven sociaal 
onderzoek starten om extra elementen te verzamelen om de samenwoonst te bewijzen.” Deze mail 
dateert van vóór het huisbezoek dat doorging op 4 december 2019.

Het doel van het huisbezoek lag dan ook niet meer in het voeren van een normaal sociaal 
onderzoek, maar was ingegeven vanuit de intentie om extra bewijselementen te verzamelen in 
het kader van een reeds lopend strafonderzoek. Het OCMW Gent benoemt een dergelijk 
onderzoek zelf als "een doorgedreven sociaal onderzoek" waaruit blijkt dat het in dat geval gaat 
om een sociaal onderzoek dat verder gaat dan wat normaal gezien het geval is.

Dat het huisbezoek ook zo verlopen is, vindt bevestiging in de notitie van de maatschappelijk 
werker in de annex, namelijk "we vinden ook een aparte lade terug met mannenondergoed". 
Hieruit blijkt dat de maatschappelijk werker op zoek was naar belastende bewijzen inzake 
samenwoonst, veel meer dan het uitvoeren van een standaard huisbezoek om zicht te krijgen op 
de staat van hulpbehoevendheid. Dat gebeurlijk van de vertrouwensrelatie tussen de 
maatschappelijk werker en de beklaagde op dat ogenblik gebruik werd gemaakt om hen te vragen 
de kasten zelf te openen, doet hier geen afbreuk aan. Op dat punt bestaat overigens ook enkel 
een post factum verklaring van de maatschappelijk werker, geen formeel ondertekend en 
gedagtekend stuk dat in tempore non suspectu werd opgesteld.

Een dergelijke werkwijze gaat verder dan een rondleiding in de woning en getuigt van een 
verregaande intrusie in het privéleven van de beklaagde.

Deze specifieke context, samen met de concrete verregaande wijze waarop het huisbezoek werd 
uitgevoerd - zoals blijkt uit de citaten van de annex in de brief van 17 december 2019 - , maakt 
dat in wezen sprake was van een echte huiszoeking, gericht op het verzamelen van belastend 
bewijsmateriaal in het licht van een lopend strafonderzoek. Deze manier van overheidsinmenging 
is in strijd met de Grondwettelijke bescherming van de woonst. In casu is sprake van een 
onwettige huiszoeking.

Dat de beklaagde haar toestemming zou hebben gegeven en hebben meegewerkt aan het 
huisbezoek is daarbij niet relevant. Uit de beschrijving van het verloop van het huisbezoek op 4 
december 2019 en het daaropvolgende confrontatiegesprek blijkt namelijk dat de beklaagde 
voorafgaandelijk aan de vraag om de woning te betreden niet op de hoogte is gesteld van het
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werkelijke doel van het bezoek, namelijk dat gezocht zou worden naar belastende 
bewijselementen van samenwoonst en dat deze desgevallend overgemaakt zouden worden aan 
de arbeidsauditeur om te worden aangewend in een strafonderzoek. Van een geïnformeerde 
toestemming is dan ook geen sprake geweest. Bovendien ontbreekt ook elk schriftelijk bewijs van 
enige toestemming tot het uitvoeren van een huiszoeking ter zake en ontbreekt het de 
maatschappelijk werker aan de juiste hoedanigheid om dergelijke daden van opsporing te stellen. 
Dit alles nog los van de vele vormvoorwaarden van het wetboek van Strafvordering die werden 
geschonden.

De uitgevoerde huiszoeking was dan ook manifest onregelmatig, alsook de gedane vaststellingen. 
Dat het enkel een huisbezoek zou betreffen, is onjuist. Er werd doelgericht gezocht naar 
eventuele aanwijzingen van domiciliefraude waarbij verschillende kamers werden aangedaan, 
kasten werden opengedaan en kledij werd onderzocht.

De rechtbank onderzoekt hierna verder of het onrechtmatig karakter van de huiszoeking ook 
noodzakelijkerwijze moet leiden tot de uitsluiting van het eruit voortvloeiend bewijsmateriaal.

16. Met betrekking tot het confrontatiegesprek.

De rechtbank stelt vast dat uit het uittreksel van de annex, zoals opgenomen in de brief van het 
OCMW van 17 december 2019 blijkt dat de beklaagde niet vooraf is uitgenodigd voor verhoor. Er 
werd ook niet ingegaan op haar vraag om het confrontatiegesprek te onderbreken om een 
raadsman te kunnen raadplegen. Evenmin is haar gewezen op het recht geen incriminerende 
verklaringen af te leggen. In het licht van de concrete feitelijke omstandigheid dat het OCMW 
Gent op dat ogenblik al kennis had van het lopend strafonderzoek en reeds zijn intentie had geuit 
om bewijselementen van samenwoonst te verzamelen en dit ook al zo gemeld had aan de 
arbeidsauditeur, schendt een dergelijk confrontatiegesprek de rechten van verdediging. Nu het 
confrontatiegesprek ook berustte op onregelmatig verkregen bewijselementen en de beklaagde 
in het licht daarvan verklaringen heeft afgelegd, oordeelt de rechtbank dat ook het 
confrontatiegesprek in zijn geheel niet op een rechtmatige wijze is verlopen.

De rechtbank onderzoekt hierna verder of het onrechtmatig karakter van het confrontatiegesprek 
ook noodzakelijkerwijze moet leiden tot de uitsluiting van het eruit voortvloeiend 
bewijsmateriaal.

17. Uitsluiting van het bewijs.

Overeenkomstig art. 32 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering dient de 
rechtbank na te gaan of voormelde onregelmatigheden leiden tot de nietigheid en het weren van 
de verkregen bewijselementen uit de debatten. Tot de wering van onregelmatig verkregen 
bewijselementen wordt enkel besloten indien: de naleving van de betrokken vormvoorwaarden 
wordt voorgeschreven op straffe van nietigheid, of de begane onregelmatigheid de 
betrouwbaarheid van het bewijs heeft aangetast, of het gebruik van het bewijs - in zijn geheel 
beschouwd - in strijd is met het recht op een eerlijk proces.

In casu zijn de betrokken vormvoorwaarden niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. De
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rechtbank oordeelt evenwel dat de betrouwbaarheid van het voorgelegde bewijsmateriaal 
afkomstig van de observaties, de huiszoeking en het confrontatiegesprek is aangetast. Ook is het 
loyaliteitsbeginsel niet nageleefd. Het OCMW Gent handelde immers volledig op eigen initiatief 
en organiseerde een zogeheten "doorgedreven" sociaal onderzoek waarbij welbewust de grenzen 
van de normale uitoefening van het huisbezoek werden overschreden in een betrachting 
bijkomend bewijsmateriaal van de samenwoonst te bekomen. Daarbij is het verontrustend dat de 
resultaten van de observaties niet in detail werden weergegeven in een ondertekend en 
gedetailleerd observatieverslag waardoor de nauwkeurigheid en waarachtigheid van deze 
vaststellingen niet meer te controleren vallen. Deze vaststelling is problematisch nu uit de later 
gevoegde inlichtingen van het OCMW Gent (zie mail 12 maart 2021 - stukken na dagvaarding) 
blijkt dat informatie omtrent observaties die niet tot belastende vaststellingen hebben geleid en 
die konden gelden als elementen a décharge van de beklaagde, niet werden opgenomen in de 
brief van 17 december 2019. Deze voor de beklaagde gunstige informatie werd zodoende aan de 
arbeidsauditeur onthouden. Deze niet-loyale houding van het OCMW Gent blijkt verder nog uit 
het feit dat een huiszoeking zonder voorafgaandelijke duidelijke, ondubbelzinnige en expliciet 
gegeven toestemming of geldig mandaat werd uitgevoerd waarbij alle slaapkamers, badkamers, 
bergingen werden doorzocht tot in de kasten en laden, zelfs van de kinderen toe. Zoals hierboven 
reeds uiteengezet, kan dit optreden geenszins als een administratief huisbezoek worden afgedaan 
nu deze uitgevoerd werd in het licht van een concreet lopend strafonderzoek en met de intentie 
om bewijzen te verzamelen.

Loyauteit betekent onder meer dat men de verdachte moet informeren over het doel van elke 
onderzoeksdaad waaraan hij of zij vrijwillig deelneemt. Hetgeen voorafgaat, toont naar het 
oordeel van de rechtbank aan dat de maatschappelijk werker het loyaliteitsbeginsel heeft 
miskend bij het bekomen van de toelating tot het betreden van de woonst en het uitvoeren van 
de huiszoeking. Dit principe is ook geschonden op het ogenblik van het aanvatten van het 
confrontatiegesprek. De rechtbank kan, gelet op deze schending, niet zonder meer voortbouwen 
op het bewijs dat met deze ingesteldheid door de maatschappelijk werker is verzameld.

De schending van deze Grondrechten is bovendien dermate flagrant dat er onherstelbare schade 
is aangebracht aan het recht van de beklaagde op een eerlijk proces, dit in zijn geheel bekeken. 
De ernst van de onregelmatigheden overstijgt de ernst van de ten laste gelegde feiten. Er was 
verder geen enkele waarborg of toezicht door enige gerechtelijke instantie die een meer 
objectieve toetsing of afweging van de overheidsinmenging op deze grondrechten kan 
garanderen.

Bovendien waren de resultaten van de onregelmatige vaststellingen slechts gevat in een niet- 
ondertekend document, zonder enige identificatie van de opsteller en zijn hoedanigheid en 
zonder dat dit document aan een magistraat ter controle is voorgelegd.

Dit alles leidt ertoe dat de bewijselementen voortkomend uit het doorgedreven sociaal onderzoek 
van het OCMW Gent - zoals het zich bevindt in map III van het strafdossier -, nietig worden 
verklaard en worden uitgesloten bij de beoordeling van deze zaak.
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II.B. Ten gronde

18. Op basis van de overige voorliggende gegevens van het strafdossier, zoals hierboven 
samengevat, oordeelt de rechtbank dat de feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging naar 
voldoening van recht bewezen zijn.

De rechtbank steunt zich hierbij in het bijzonder op de hierna vermelde elementen van het 
strafdossier, zoals hierboven telkens in essentie weergegeven - met uitzondering van de stukken 
gevoegd onder map III van het strafdossier (correspondentie OCMW incl. beslissing tot 
terugvordering), en op de vaststelling dat deze elementen dermate gewichtig en met elkaar 
overeenstemmend zijn dat zij onmogelijk op toeval kunnen berusten maar integendeel, 
samengenomen, zonder enige redelijke twijfel duiden op de schuld van de beklaagde ter zake:

de parallelle woonstshistoriek van de beklaagde en 
de politionele observaties aan het adres 
het politioneel buurtonderzoek op het adres^^H 

de politionele observaties aan het adres 
het politioneel buurtonderzoek op het adres 
de resultaten van het bankonderzoek op naam van de beklaagde waaruit stelselmatig 
inkomsten blijken;
het politioneel verhoor van de beklaagde op 28 juli 2020 en daarin gedane bekentenissen 
ter zake.

in Gent;
in Gent;

in Gent;
in Gent;

De feiten, voorwerp van de enige tenlastelegging zijn bewezen in hoofde van de beklaagde.

lil. STRAF

19. Bij de straftoemeting wordt rekening gehouden, zowel met de aard en de ernst van de 
bewezen feiten, als de begeleidende omstandigheden en de persoonlijkheid van de beklaagde, 
zoals die onder meer blijkt uit het strafrechtelijk verleden van deze beklaagde.

De beklaagde heeft zich schuldig gemaakt aan domiciliefraude. Zij deed zich ogenschijnlijk voor als 
alleenstaand gezinshoofd om zo een hogere OCMW-tussenkomst te kunnen ontvangen terwijl ze 
in werkelijkheid nog steeds zowel sociaal als financieel door haar ex-partner ondersteund werd. 
De beklaagde stelde zich asociaal op ten opzichte van de maatschappij die erop gericht is burgers 
financieel te ondersteunen wanneer zij getroffen worden door armoede en hulpbehoevendheid. 
De in België uitgebouwde verzorgingsstaat is geen zelfbediening. Het is een stelsel gebaseerd op 
een delicaat maatschappelijke evenwicht, dat uitgaat van solidariteit en loyauteit onder 
medeburgers. De beklaagde heeft dit stelsel op een parasitaire wijze ernstige schade toegebracht. 
Deze vorm van profitariaat heeft er ook rechtstreeks voor gezorgd dat medeburgers financieel 
meer hebben bijgedragen dan zij zouden moeten. Ook waren minder middelen beschikbaar voor 
andere, evenzeer noodzakelijke, investeringen in het land of andere sociale noden van de burgers. 
Een dergelijke houding ondergraaft op lange termijn dan ook het maatschappelijk weefsel en de
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sociale cohesie en werkt verzuring tussen de burgers in de hand.

De beklaagde liet verstek op de behandelingszitting. De rechtbank kan zo niet peilen naar een al 
dan niet bestaand schuldinzicht of positieve intenties naar de toekomst toe. De rechtbank houdt 
wel bij de concrete straftoemeting rekening met het blanco strafregister van de beklaagde en het 
feit dat op heden op haar initiatief de OCMW-steun werd stopgezet.

20. 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 29, tweede lid van de Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale 
bepalingen). Deze bijdrage bedraagt 200 euro (met opdeciemen). Deze bijdrage heeft een eigen 
aard en is geen straf.

De beklaagde partij moet een wettelijk verplichte bijdrage betalen voor de financiering van het 
"Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand" (artikel 4 § 3 en artikel 5 §§ 1 en 1 van 
de Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische 
tweedelijnsbijstand). Deze bijdrage bedraagt 20 euro.

De beklaagde moet ook een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken betalen (artikel 91, 
tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement 
op de gerechtskosten in strafzaken). Deze vergoeding bedraagt 50 euro.

VI. VERBEURDVERKLARING

21. Het openbaar ministerie heeft 
42,3° Strafwetboek de veroordeling uit te spreken van de bijzondere verbeurdverklaring van een 
bedrag van 34.117,66 EUR, zijnde het vermogensvoordeel dat rechtstreeks uit het misdrijf, 
voorwerp van de enige tenlastelegging is verkregen. Dit bedrag vertegenwoordigt de onterecht 
ontvangen OCMW-uitkeringen.

tevens gedagvaard om overeenkomstig artikel

Overeenkomstig art. 42, 3° Sw. kunnen de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn verkregen worden verbeurdverklaard. Indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het 
vermogen van de beklaagde dient de rechter de geldwaarde ervan te ramen en kan een 
equivalent bedrag worden verbeurd verklaard (art. 43bis Sw.).

Het bedrag van de onterecht ontvangen OCMW-uitkeringen kan niet worden gevonden in het 
vermogen van deze beklaagde zodat de verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee 
overeenstemmend bedrag. Het bedrag van 34.117,66 EUR is correct samengesteld en wordt 
gestaafd door de nodige stukken en berekeningen van het OCMW Gent.

De verbeurdverklaring van dit bedrag dringt zich op, aangezien het maatschappelijk 
onaanvaardbaar is dat de beklaagde voordeel zou putten uit de gepleegde misdrijven. Misdaad 
mag niet lonen.
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22. Bij vordering van de arbeidsauditeur tot bewarend beslag op onroerende goederen d.d. 13
werd bewarend beslag 

I, sectie K, nr.239/W39000 met
december 2019, betekend op 23 december 2019 aan 
gelegd op het woonhuis gelegen te Gent, afd. 10, 
een opp. van 50 m2.

De tegenwaarde of het saldo na vervreemding van dit onroerend goed dient te worden
k/verdtoegerekend op en desgevallend beperkt tot het bedrag dat in hoofde van 

verbeurdverklaard, zijnde een bedrag van 34.117,66 EUR.

Op de vraag van de burgerlijke partij om het verbeurd verklaard vermogensvoordeel aan haar toe 
te wijzen kan worden ingegaan. Overeenkomstig art. 43 bis Sw. worden de verbeurdverklaarde 
zaken teruggegeven aan de burgerlijke partij ingeval zij aan haar toebehoren. Zij kunnen haar 
eveneens worden toegewezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring heeft uitgesproken 
omwille van het feit dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de plaats 
gesteld zijn van de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat zij het equivalent 
vormen van zulke zaken.

In casu is dit het geval zodat niets een toewijzing van het verbeurdverklaarde bedrag aan de 

burgerlijke partij in de weg staat.

BEOORDELING OP BURGERRECHTELIJK GEBIED

Ten aanzien van OCMW Gent

Verklaart de eis van de burgerlijke partij toelaatbaar en in de hierna bepaalde mate gegrond.

om te betalen aan de burgerlijke partij het bedrag van 34.117,66Veroordeelt
EUR, te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de wettelijke intrestvoet vanaf de 
respectievelijke data waarop de uitkeringen werden gestort tot vandaag en met de gerechtelijke 
intrest tegen de wettelijke intrestvoet op de hoofdsom en de vergoedende intrest vanaf vandaag 
tot de dag van volledige betaling.

Zegt dat het bedrag dat effectief door de burgerlijke partij wordt ontvangen ingevolge het aan de 
burgerlijke partij toegewezen, in hoofde van
34.117,66 EUR, zal worden verrekend met het aan de burgerlijke partij toegekende bedrag.

verbeurd verklaarde bedrag van

Overige burgerlijke belangen

Gelet op het mogelijke bestaan van schade veroorzaakt door de bewezen verklaarde misdrijven, 
worden de overige burgerlijke belangen ambtshalve aangehouden.
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TOEGEPASTE WETTEN

De rechtbank houdt rekening met de volgende artikelen die de bestanddelen van de misdrijven 
en de strafmaat bepalen, en het taalgebruik in gerechtszaken regelen:

art. 11,12, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 41 Wet van 15 juni 1935;
art. 4 Wet van 17 april 1878 - Wet houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering;
art. 162,162bis 182,184, 186, 189,190, 194, 195 Wetboek van Strafvordering; 
art. 101, 232, 233, 235 van het Sociaal Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3, 7, 38, 40, 41, 42, 43bis, 66,100 Strafwetboek; 
art. 1, 2, 3 Wet van 5 maart 1952;
art. 91, tweede lid van het Koninklijk Besluit van 28 december 1950 houdende het algemeen
reglement op de gerechtskosten in strafzaken;
art. 28, 29 van de wet van 1 augustus 1985;
art.1382 e.v. Burgerlijk Wetboek;
art. 1022 Gerechtelijk Wetboek;
alsook de overige wetsbepalingen aangehaald in huidig vonnis

De rechtbank:

bij verstek ten aanzien van

Op strafgebied

1, beklaagdeTen aanzien van

voor de tenlastelegging:Veroordeelt

tot een geldboete van 8.000,00 EUR, zijnde 1.000,00 EUR verhoogd met 70 opdeciemen.

Boete vervangbaar bij gebreke van betaling binnen de wettelijke termijn door een 
gevangenisstraf van 3 maanden.

Beveelt de bijzondere verbeurdverklaring overeenkomstig de artikelen 42 en 43bis Strafwetboek 
van een bedrag van 34.117,66 EUR in hoofde van 
die rechtstreeks uit de onder de enige tenlastelegging bewezen verklaarde misdrijven zijn 
verkregen of waarden die in de plaats ervan zijn gesteld.

, zijnde de vermogensvoordelen

Zegt dat dit bedrag van 34.117,66 EUR dient te worden toegerekend op de tegenwaarde of het
waaropsaldo na vervreemding van het onroerend goed, eigendom van
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strafrechtelijk bewarend beslag werd gelegd bij beschikking van de arbeidsauditeur d.d. 13
namelijk het woonhuis 

met een opp. van 50 m2.
december 2019, betekend op 23 december 2019 aan 
gelegen te Gent,

tot betaling van:Veroordeelt

een bijdrage van 1 maal 200,00 EUR, zijnde de som van 1 maal 25,00 EUR verhoogd met 70 
opdeciemen, ter financiering van het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke 
gewelddaden en de occasionele redders

een bijdrage van 20,00 EUR aan het Begrotingsfonds voor juridische tweedelijnsbijstand 
een vaste vergoeding voor beheerskosten in strafzaken. Deze vergoeding bedraagt 50,00 
EUR

de kosten van de strafvordering tot op heden begroot op 30,04 EUR, te vermeerderen met 
de kosten van betekening van dit vonnis.

Op burgerlijk gebied

I, burgerlijke partijTen aanzien van

Verklaart de vordering van de burgerlijke partij toelaatbaar en gegrond.

om te betalen aan de burgerlijke partij het bedrag van 34.117,66 EUR,Veroordeelt
te vermeerderen met de vergoedende intrest tegen de wettelijke intrestvoet vanaf de 
respectievelijke data waarop de uitkeringen werden gestort tot vandaag en met de gerechtelijke 
intrest tegen de wettelijke intrestvoet op de hoofdsom en de vergoedende intrest vanaf vandaag 
tot de dag van volledige betaling, en de kosten.

Zegt dat het bedrag dat effectief door de burgerlijke partij wordt ontvangen ingevolge het aan de 
burgerlijke partij toegewezen, in hoofde van
34.117,66 EUR, zal worden verrekend met het aan de burgerlijke partij toegekende bedrag.

verbeurdverklaarde bedrag van

om te betalen aan de burgerlijke partij een rechtsplegingsvergoedingVeroordeelt
van 2.400,00 EUR.

Overige burgerlijke belangen

Houdt de overige burgerlijke belangen ambtshalve aan.
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Dit vonnis is gewezen en uitgesproken in openbare zitting op 16 juni 2021 door de rechtbank van 
eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, kamer G29:
- Katrien Van Hoecke, rechter
in aanwezigheid van een magistraat van het openbaar ministerie, 
met bijstand van griffier Margo Delporte.

Katrien Van HoeckeMargo Delporte


