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Omzendbrief 

• Omzendbrief College Procureurs –

generaal betreffende de strijd tegen de 

sociale fraude ten gevolge van fictieve 

domiciliëringen (COL 17/2013) 

• Vertrouwelijk met bestemmelingen: o.m. 

politie, burgemeester, FOD Binnenlandse 

zaken, provinciegouverneurs 

• Vademecum en bijlagen 
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Rol van het arbeidsauditoraat 

• Cruciale rol inzake domiciliefraude 

• Verschil parket / arbeidsauditoraat 

(criterium: inbreuk sociaal strafwetboek) 

• Bevoegd voor onderzoek 

uitkeringsfraude met fictieve domicilies 
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Domiciliefraude met sociale 

uitkeringen   

• Sociale uitkeringsfraude (art 233 Sociaal 

Strafwetboek) 

• Sociaalrechtelijke oplichting (art 235 

SSW) 

• Sociaalrechtelijke valsheid (art 232 SSW) 
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Domiciliefraude met sociale 

uitkeringen 
• Principe: 

   werkelijke verblijfplaats  

    = 

   plaats inschrijving bevolkingsregister 

 

• Vermoeden domiciliefraude: 

  werkelijke verblijfplaats  

    ≠  

   plaats inschrijving bevolkingsregister 
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Domiciliefraude met sociale 

uitkeringen 

 

• Vaststelling van bewoning op een adres 

zonder bijbehorende domiciliëring 
  

• Vaststelling van domiciliëring op een 

adres zonder effectieve bewoning 
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Sociale uitkeringen 

 

• bv. leefloon cat. 1 = samenwonende  

  € 555,81 

  leefloon cat. 2 = alleenstaande 

  € 833,71 

  leefloon cat. 3 = persoon met gezinslast 

  € 1.111,62 
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Sociale uitkeringen 

• Minimum werkloosheidsuitkering RVA 

- samenwonende: € 729,04 

- alleenstaande: € 972,14 

- persoon met gezinslast: € 1.157,52 

• Ziekte-uitkering RIZIV 

- Samenwonende: 40% van het gederfde 

loon 

- alleenstaande: 55%  

- persoon met gezinslast: 65% 
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Navraag sociale 

zekerheidsinstellingen  

• RVA 
ccdscc@rva.be 

• Famifed 
cel.fraude@famifed.be 

• RIZIV 
adresfraude@riziv.fgov.be 

• RVP 
fraude@onprvp.fgov.be 

• Directie-generaal Personen met een handicap 
Nadine.elias@minsoc.fed.be 

• POD Maatschappelijke integratie? 
   vraag@mi-is.be 
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Primaire en secundaire fraudeur 

• de primaire fraudeur: 

 - ontvangt het onrechtmatig verkregen 

    financiële voordeel  
 

• de secundaire fraudeur: 

 - ontvangt onrechtmatige huurinkomsten 
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Domiciliefraude in hoofde van 

secundaire fradeur    

• Mededaderschap (bv. aan sociale 

uitkeringsfraude)  

• Gemeenrechtelijke misdrijven – bijvoorbeeld:  

 – Inbreuken op de stedenbouwkundige 

voorschriften  

 – Inbreuken op de verhuurvergunning  

 – Huisjesmelkerij  

 – Corruptie  

 



Domiciliefraude met andere 

misdrijven 
 

• Bedrieglijk onvermogen  

• Oplichting 

• Fiscale fraude 

• Fraude met sociale huurwoning  

 

= bevoegdheid parket  
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Start onderzoek  

De input komt bijvoorbeeld van:  

• lokale overheid (dienst bevolking) en lokale 

politiedienst (wijkagent) die een onderzoek 

voeren naar de werkelijke verblijfstoestand  

• politiedienst die de opdrachten uitvoert van 

bestuurlijke of gerechtelijke politie  

• sociale inspectiedienst die een controle uitvoert  

• OCMW dat een sociaal onderzoek uitvoert 

• burger die klacht indient  
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Onderzoek 
 

buurtonderzoek 

observatie woning 

huiszoeking met toestemming 

bankonderzoek 
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Resultaat onderzoek 

• via proces-verbaal aan arbeidsauditeur 

• arbeidsauditeur: doorgeefluik of 

vervolgen 
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Beslissing arbeidsauditoraat 

 

• Dagvaarding strafrechter 

• Minnelijke schikking 

• Zonder gevolg: administratieve  

  sanctie 
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Doelstelling COL Domiciliefraude 

 

• Snelle procedures instellen om de onrechtmatige 

uitbetaling van uitkeringen onverwijld te kunnen 

stopzetten  

 

• De informatiedoorstroming verbeteren tussen 

gerechtelijke overheden, politiediensten, sociale 

inspectiediensten, instellingen van sociale zekerheid 

en overheidsdiensten 
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Benadeelden domiciliefraude 

 

• De instellingen van sociale zekerheid 

lijden rechtstreekse financiële schade  

• De fiscus  

• Het maatschappelijk weefsel ondervindt 

de gevolgschade  
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Motivatie 

• Zonder ogen en oren van de lokale 

politie en dienst bevolking, geen 

bestrijding van domiciliefraude 

• Correcte toebedeling van overheidsgeld 


