Valsheid in geschrifte
In diverse procedures binnen De Woonschakel zijn wij afhankelijk van informatie die gegeven wordt
door huurders, woningzoekenden en derden. Voor het nemen van correcte beslissingen moeten wij
er op vertrouwen dat de gegeven informatie juist is. Helaas is dit niet altijd het geval. Met name bij
de toewijzing van woningen komt het voor dat de waarheid in gesprekken met medewerkers wordt
opgerekt.
Ook komt het voor dat schriftelijke stukken worden aangeleverd die vervalst blijken te zijn. In het
verleden zijn er gevallen geweest van vervalste verhuurdersverklaringen, inkomensgegevens en
brieven. Deze stukken zijn dan valselijk opgemaakt of vervalst met als kennelijk doel deze echt en
onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. Er is dan sprake van valsheid in
geschrifte.
Indien tijdens een procedure van De Woonschakel een vervalst of valselijk opgemaakt document of
informatie wordt aangeleverd met als doel als bewijs of ondersteuning te fungeren meldt de
betrokken medewerker, zo spoedig mogelijk na ontdekking, dit aan zijn/haar manager. De manager
stelt de directie hiervan in kennis.
In principe wordt door de manager aangifte gedaan bij de politie. Ingeval het stuk wordt aangeleverd
door een woningzoekende, dan wordt zijn/haar inschrijving van een memo voorzien en volgt
plaatsing op de zwarte lijst. Hiervan ontvangt de woningzoekende bericht. Indien het om een
zakelijke relatie gaat wordt de relatie direct beëindigd.

Artikel 225 Wetboek van Strafrecht
1. Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met
het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als
schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van
de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als
ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij
weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.

