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Hof van Cassatie van België 

Arrest 

Nr. P.17.0390.N 

r, geboren te op , wonende te 

beklaagde, 

eiseres, 

met als raadsman mr. Senne Meeus, advocaat bij de balie te Mechelen, 

tegen 

WOONINSPECTEUR VAN HET VLAAMS GE\VEST, met kantoor te 2018 

Antwerpen, Lange IGcvitstraat 111-113, bus 55, 

verweerder. 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 

. Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwer

pen, correctionele kamer, van 8 maart 2017. 

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
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Raadsheer Peter Hoet heeft verslag uitgebracht. 

Advocaat-generaal met opdracht Alain Winants heeft geconcludeerd. 

Il. BESLISSING VAN HET HOF 

Beooráeli11g 

Ontvankelijkheid van hei cassatieberoep 

1. Overeenkomstig artikel 427, eerste Jid, Wetboek van Strafvordering moet de 

partij die cassatieberoep instelt, dit laten betekenen aan de partij tegen wie bet ge

richt is. 

Overeenkomstig het tweede lid van dat artikel moet het exploot van betekening 

binnen de termijn bepaald in artikel 429 neergelegd worden ter griffie van het Hof 

van Cassatie. Een eenvoudige kopie van een exploot levert niet hel bewijs van de 

betekening. 

2. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat enkel een fo

tokopie van het exploot Yan betekening van het cassatieberoep aan de herstclvor

derende overheid en aan de procureur-generaal bij hel hof van beroep te Antwer

pen werd neergelegd. 

In zoverre het tegen de beslissing op de herstelvordering is gericht, is het cassatie

beroep niet ontvankelijk. 

MÎdde/ 

Eerste onderdeel 

3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM en de artikelen 204 

en 206 Wetboek van Strafvordering: het arrest verklaart de eiseres vervallen van 

·haar hoger beroep; in het grievenfonnulier kruiste zij alle grieven aan en voldeed 

daarmee aan het vereiste haar grieven te fonnuleren conform artikel 204 Wetboek 

van Strafvordering. 
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4. Artikel 204 Wetboek van Strafvordering bepaalt: "Op straffe van verval van 

het hoger beroep bepaalt het verzoekschrift nauwkeurig de grieven die tegen het 

vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de procedurele grieven, en wordt het 

verzoekschrift binnen dezelfde termijn en op dezelfde griffie ingediend als de in 

artikel 203 bedoelde verklaring. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de ei

ser in beroep of zijn advocaat, of door een ander bijzonder gevolmachtigde. In dit 

laatste geval wordt de volmacht bij het verzoekschrift gevoegd 

Daartoe kan een formulier, waarvan het model wordt bepaald door de Koning, 

worden gebruikt. 

Deze bepaling geldt ook voor het openbaar ministerie." 

Overeenkomstig artikel 1 van bet koninklijk besluit van 18 februari 2016 tot uit

voering van artikel 204, derde lid, Wetboek van Strafvordering, dat van toepas

sing was op het ogenblik van het instellen van het hoger beroep, kan voor het in

stellen van het hoger beroep gebruik worden gemaakt van het fonnulier zoals be

paald in bijlage 1 van dit besluit. 

Deze bijlage 1 vermeldt onder meer als toelichting voor het invullen van het for

mulier: "Het toepasselijk vakje aankruisen, schrappen wat niet past en aanvullen 

met uw eventuele opmerJ..ingen." 

5. Een grief als bedoeld in artikel 204 Wetboek van Strafvordering is de speci

fieke aanwijzing door de appellant van een af.wnderlijke beslissing van het beroe

pen vonnis, waarvan hij de hervorming door de appelrechter vraagt. Dit grieven

stelsel beoogt het ingestelde hoger beroep te beperken tot de betwistingen die te

gen bet beroepen vonnis worden aangevoerd. 

Wanneer de appellant alle vakjes aankruist op het grievenfonnulier, zonder te 

schrappen wat niet past en zonder nadere precisering aangaande deze grieven, 

doet hij geen nauwkeurige opgave van zijn grieven, zoals bedoeld in artikel 204 

Wetboek van Strafvordering. Dat de partijen overeenkomstig artikel 206 \Vetboek 

van Straf-vordering afstand kunnen doen van huo hoger beroep of het ingestelde 

hoger beroep kunnen beperken doet hieraan geen afbreuk. 

6. Het arrest oordeelt dat de eiseres tijdig het verzoekschrift zoals bedoeld in 

artikel 204 Wetboek van Strafvordering heeft neergelegd, maar dat daarin geen 
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nauwkeurige grieven worden vermeld omdat alle mogelijke rubrieken en zelfs niet 

toepasselijke rubrieken werden aangekruist zonder verdere uitleg. 

Met deze redenen is de beslissing de eiseres vervallen te verklaren van haar hoger 

beroep naar recht verantwoord. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 

Tweede onderdeel 

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: het arrest is 

tegenstrijdig gemotiveerd door, enerzijds, vast te stellen er geen nauwkeurige 

grieven werden vermeld, en, anderzijds, dat alle grieven en zelfs niet-toepasselijke 

grieven werden aangeduid. 

8. Het onderdeel is afgeleid uit de vergeefs in hel eerste onderdeel aangevoer-

de onwettigheid en bijgevolg niet ontvankelijk. 

Derde onderdeel 

9. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 1319, 1320 en 1322 

Burgerlijk Wetboek: het arrest miskent de bewijskracht van het grievenformulier 

met het oordeel dat er geen nauwkeurige grieven werden vcnneld omdat alle mo

gelijke rubrieken en zelfs niet-toepasselijke rubrieken werden aangeduid. 

10. Met de in het onderdeel weergegeven redenen geeft het arrest aan het grie

venformulier een uitlegging die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is. 

Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 

Ambtshalve onderzoek 

11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
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Dictum 

Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep. 

Veroordeelt de eiseres tot de kosten. 

Bepaalt de kosten op 94, 11 euro. 

Dil arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, tweede kamer, 

samengesteld uit voorzitter Paul Maffei, als voorzitter, de raadsheren Peter Hoet, 

Antoine Lievens, Erwin Francis en Ilse Couwenberg, en op de openbare 

rechtszitting van 9 januari 2018 uitgesproken door voorzitter Paul Maffci, in 

aanwezigheid van advocaat-generaal met opdracht J\.lain Winanls, met bijstand 

van griffier Frank Adriaensen. '-

F. Adriaensen 

I 

1 
'--L-->• 

A. Lievens P. Maffei 
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CASSATIEMEMORIE IN DE ZAAK P17390N 

Geachte eerste voorzitter van het Hof van Cassatie; 

Geachte voorzitter van het Hof van Cassatie; 

Geachte dames e�. heren raadsheren van het Hof van Cassatie; 

Deze memorie wordt neergelegd ter staving van het cassatieberoep ingesteld tegen het arrest van 

het hof van beroep te Antwerpen van 8 maart 2017 (arrest nr: C/287/2017). 

TEGEN: 

Mevrouw 1, b " wonende te . 

EISERES IN CASSATIE 

Vertegenwoordigd door ad.vocaal SENNE MEEUS, met kantoor te 2800 Mechelen aan 

Grote Nieuwedijkstraat 417 en houder van het getuigschrift Inzake de opleiding in 

cassatieprocedures in strafzaken op 20.12.2016. 

- Het Openbaar Ministerie 

- Vlaamse Overheid, agentschap inspectie beleidsdomein ruimtelijk ordening -

woonbeleid - onroerend erfgoed, wooninspectie, Antwerpen, met kantoren gevestigd 

te 2018 Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 55. 

Op 2 3 M E 1 2017 
van het Hof van Cass f 

ter griffe 

�. 
a re neergelegd/ 

(goedgekeurd de d . Woord(en). 
oorhalmg van een/ 
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1. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 

Eiseres werd in 2006 getroffen door kanker, en is tot op vandaag in behandeling voor deze ziekte. 

Na het begin van deze ziekte, volgde in 2007 feitelijk en in 2009 een echtscheiding van haar 

toenmalige echlgenoot Akrlrout, eveneens beklaagde in dit dossier. 

In de akte van vereffening-verdeling na de echtscheiding werd het onroerend goed/handelshuis aan 

de op aandringen van de heer : in onverdeeldheid gehouden. 

De aangezochte notaris concretiseerde dit door een aantal financiêle aanspraken van de heer. 

op eiseres t.b.v. 46.000,00 <! op te lijsten, om vervolgens uitdrukkelijk te stipuleren dat de heer:· 

ernaar streeft om het onroerend goed niet te verkopen, waarbij zijn financiêle aanspraken niet 

opeisbaar zouden worden zolang eiseres geen actie ondernam om uit onverdeeldheid te treden of het 

onroerend goed te verkopen. 

De heer wenste immers het goed verder te verhuren. om met de opbrengsten de 

hypothecaire lening af te betalen. 

Zoals bevestigd door alle betrokkenen, wordt de verhuring van het pand uitsluitend en eenzijdig 

georganiseerd door de heer 

Eiseres werd als het ware financieel onder druk gezet, niet op de hoogte gehouden, beschikte over . 

geen sleutel, ontving geen huuropbrengsten en is derhalve volledig vreemd aan deze activiteiten van 

haar ex-echtgenoot. 

Ingevolge een gedwongen uitvoeringsprocedure door de bankinstelling, wist zij wel dat de heer 

de hypothecaire lening niet voldeed, zodat zij zich sedert 2014 diende te verbinden om de 

helft van de leninglast te dragen, hoewel zij is aangewezen op ziekte-uit.keringen. 

Naar aanleiding van een verhoor door de politiediensten op 12.11.2014 vernam concluante dat de 

heer : klaarblijkelijk de handelsruimte op de benedenverdieping van het pand als woning 

verhuurd had, en hiermee inbreuken had begaan op de Vlaamse Wooncode. 

Een contactname met de heer : leverde enkel de melding op dat hij zorg zou dragen voor deze 

kwestie en eiseres zich hiermee niet diende te bemoeien, net zoals het in realiteit in de periode 

voorafgaand aan deze contactname eraan toeging. 

Uiteindelijk werd eiseres samen met de heer 

inbreuken op de Vlaamse Wooncode. 

: op 06.01.2016 gedagvaard in het kader van 

LM8DS ( 
'"· 

.1 
1 

1 



" 
'· 

/�d. 
P.17.039 .N/ 

8. 
3 

Bij vonnis van 15.04.2016 van de correctionele rechtbank te Antwerpen, afdeling Mechelen werd t.a.v. 

eiseres de gunst van de opschorting van de uitspraak verleend en dit gedurende een termijn van drie 

jaar. 

Daarnaast werd het herstel eveneens bevolen en dit conform de vordering van de Vlaamse 

Wooninspectie binnen een termijn van zes maanden onder verbeurte van een dwangsom met 

machtiging tot ambtshalve uitvoering van 125 euro per dag vertraging. 

Op 18.05.2016 tekende eiseres hoger beroep aan tegen dit vonnis van de correctionele rechtbank te 

Antwerpen, afdeling Mechelen en dit tegen al de beschikkingen. 

In het grievenformulier werden alle mogelijkheden aangekruist. 

Bij arrest van 08.03.2017 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen het hoger beroep van eiseres 

vervallen en daarom onontvankelijk. 

Eiseres tekende tegen dit arrest cassatieberoep aan op 23.03.2017. 

Tegen dit vonnis voert eiser volgende cassatiemiddelen aan. 

ll. ENIG MIDDEL TOT CASSATIE 

GESCHONDEN WETSBEPALINGEN: 

Artikel 6.1 EVRM 

Artikel 149 Grondwet 

Artikel 204 Wetboek van Strafvordering; 

Artikel 206 Wetboek van Strafvordering 

Artikel 1319, 1322 en 1322 Burgerlijk Wetboek 

LM8DS 
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AANGEVOCHTEN BESLISSING 

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde in haar arrest van 08.03.2017 dat het hoger beroep van 

eiseres vervallen en daarom onontvankelijk was. 

In het motiverend gedeelte stelde hel hof van beroep te Antwerpen hieromtrent het volgende: 

"het verzoekschrift van de beklaagde zoals bedoeld in artikel 204 Wetboek 

van Strafvordering werd tijdig ingediend ter griffie van de rechtbank die het bestreden vonnis 

heeft gewezen, maar het hof is van oordeel dat daarin geen nauwkeurige grieven werden 

vermeld aangezion alle mogelijke rubrieken en zelfs niet toepasselijke rubrieken (bv. 

Internering) werden aangekruist zonder verdore uitleg. De bepaling in het verzoekschrift van 

nauwkeurige grieven die tegen het vonnis worden aangebracht is op straffe van verval. 

Derhalve is het hoger beroep van beklaagde vervallen. De beklaagde -1 heeft 

ter terechtzitting opgeworpen dat zij overeenkomstig artikel 206 6<ie lid ook op zitting het 

ingesteldo hoger beroep kan beperken, met verwijzing naar de grieven opgenomen in haar 

neergelegde conclusies. Deze mogelijkheid veronderstelt echter dat er eerst een ontvankel
i
jk 

hoger beroep werd ingesteld dat niet vervallen is op grond van artikel 204 Sv. • 

GRIEVEN 

Eerste onderdeel (schending artikel 6 E.V.R.M., artikel 204 & 206 Wetboek van Strafvordering) 

1. 

Artikel 6.1 EVRM bepaalt: 

08ij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de 

gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft eenieder recht op een eerlijke en 

openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en 

onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet In het openbaar worden 

gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, 

gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, 

van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de 

belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit 

eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk 

wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid do belangen van een behoorlijke rechtspleging 

zou schaden." 

Hel artikel 6.1 EVRM waarborgt het recht van toegang tot de rechter. 

LM8DS 
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Dit belet de lidstaten niet om het instellen van rechtsmiddelen afhankelijk te maken van voorwaarden, 

voor zover die voorwaarden een wettig doel dienen en er een redelijke verhouding bestaat tussen de 

opgelegde voorwaarden en het nagestreefde doel. 

Bij de loepassing van die voorwaarden mag de rechter o.a. niet overdreven formalistisch zijn. (Cass. 

18 apnl 2017, P.17.0105.Nl1) 

Artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt het volgenèle: 

·op straffe van verval van het hoger beroep bepaalt het verzoekschrift nauwkeurig de grieven 

die togen het vonnis worden ingebracht, met inbegrip van de procedurele grieven, en wordt 

het verzoekschrift binnen dezelfde termijn on op dezelfdo griffie ingediend als de in arlikel 203 

bodoelde verklaring. Het ver7oekschrift wordt ondertekend door de eiser in beroep of zijn 

advocaat, of door een ander bijzonder gevolmachtigde. In dit laatsto geval wordt de volmacht 

bij het verzoekschrift gevoegd. 

Dit verzoekschrift kan ook rechtstreeks worden ingediend op de griffie van de rechtbank of 

het hof waarvoor het hoger beroep wordt gebracht. 

Daartoe kan oen formulier, waarvan het model wordt bepaald door de Koning, worden 

gebruikt. 

Deze bepaling geldt ook voor het openbaar ministerie· 

Artikel 206 van het Wetboek van Strafvordering bepaalt het volgende: 

"De partijen in het geding kunnen afstand doen van het ingesteld hoger beroep of het 

ingesteld hoger beroep beperken, met een verklaring, ingediend op de griffie van do rechtbank 

of het hof die van het hoger beroep kennis moet nemen. 

De verklaring kan in voorkomend geval ook worden gedaan op de griffie van de gevangenis 

of van hel gemeenschapscentrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit 

hebben gepleegd. 

Van de verklanng wordt proces-verbaal opgemaakt in het daartoe bestemd register. 

Bij de in het tweede lid vo orziene geval/on geven de bestuurders van de inrichtingen van die 

vorklaring onmiddellijk bericht aan het openbaar ministerie bij de rechtbank of het hof die van 

het hoger beroep kennis moet nemen en stelt hem, binnen vierentwintig uren, een uitgifte van 

het proces-verbaal in handen. Bericht en uitgifte worden bij het dossier gevoegd. 

Van de afstand of beperking door het oponbaar ministerie gedaan, worden de beklaagde, en 

in voorkomend geval de burgerlijke partij, of hun advocaten, binnen de vierentwintig uren op 

de hoogte gesteld. 

De partijen in het geding kunnen ook op de zitting afstand doen van het ingesteld hoger 

beroep of het ingesteld hoger beroep beperken. 

LMeDS 
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De afstand of beperking van het ingesteld hoger beroep kan worden ingetrokken to/dat er 

akte van is verleend door het hof of de rechtbank die van het hoger beroep kennis moet 

nemen. 

Ingeval van hoger beroep met betrekking tot de burgerlijke rechtsvordering, kan de parlij 

tegen wie het hoger beroep gericht is, evenwel beslissen de afstand niet te aanvaarden indien 

incidenteel beroep is ingesteld" 

Een grief in de zin van artikel 204 van het Wetboek van Strafvordering moet worden opgevat als een 

specifieke aanwijzing door de appellant in kwestie van een afzonderlijke beslissing van het beroepen 

vonnis, waarvan de appellant de hervorming vraagt. 

Hierbij is het niet vereist dat de betrokken appellant in zijn verzoekschrift: 

Reeds opgave doet van de redenen waarom hij de hervorming vraagt; 

Enkel de meest juiste grief aankruist (Cass. 18 april 2017, P.17.0105.N/1) 

Bovendien is het aan de appelrechter om onaantastbaar in feite de draagwijdte te bepalen van de 

door een appellant in het verzoekschrift of in het grievenformulier opgegeven grief of grieven. (Cass. 

18 april 2017, P. 17.0147.N/3) 

2. 

Eiseres heeft op 13.05.2016 tijdig hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de correctionele 

rechtbank van Antwerpen, afdeling Mechelen van 15.04.2016. 

Hierbij werd letterlijk vermeld dat eiseres hoger beroep aantekende tegen al de beschikkingen van dit 

vonnis. 

In het door het koninklijk besluit van 18 februari 2016 vastgestelde grievenformulier werden alle 

grieven aangeduid. 

Door het aanduiden van deze grieven maakte eiseres zonder meer haar hoger beroep specifiek en 

voldeed zij aan de vereiste om haar grieven te formuleren conform artikel 204 van het wetboek van 

strafvordering. 

Zoals gezegd, is het niet vereist dat appellant enkel de meest juiste grief aankruist. Het is o.a. omwille 

van deze reden dat artikel 206 Gde lid van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het hoger 

beroep - zelfs ter zitting - kan worden beperkt. 

Eiseres heeft dit ook gedaan en verwees hierbij naar de grieven, zoals eerder nauwkeurig uiteengezet 

in haar conclusies, die werden neergelegd ter griffie. 
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Nu de appelrechters in het arrest van 08.03.2017 oordelen dal het hoger beroep van eiseres is 

vervallen wegens schending van artikel 204 Wetboek van Strafvordering verantwoorden zij hun 

beslissing niet naar recht. 

Tweede onderdeel (schending artikel 149 Grondwet) 

Overeenkomstig artikel 149 GW moet elk vonnis en arrest met redenen omkleed zijn. 

Het arrest dat berust op tegenstrijdige motieven is niet regelmatig gemotiveerd. 

De appelrechters stellen dat er geen nauwkeurige grieven werden vermeld gezien alle mogelijke 

rubrieken en zelfs niet toepasselijke rubrieken op hel grievenformulier werden aangeduid 

Door enerzijds te stellen dat er geen nauwkeurige grieven werden aangeduid en anderzijds te stellen 

dat alle grieven en zelfs niet toepasselijke grieven werden aangeduid, hebben de appelrechters hun 

beslissing niet regelmatig gemotiveerd en schenden zij artikel 149 G.W. 

Derde onderdeel (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.} 

Conform artikel 1319, 1320 en 1322 B.W. is het de rechter verboden de bewijskracht te schenden van 

de geschriften waarnaar hij tot staving van zijn beslissing, verwijst. 

De appelrechters stellen dat er geen nauwkeurige grieven werden verme!d gezien alle mogelijke 

rubrieken en zelfs niet toepasse!ijke rubrieken werden aangeduid. 

De grieven voorzien op het grievenformulier volgens het model van Koninklijk Besluit van 18 februari 

2016 zijn per definitie wel nauwkeurig. 

Het feit dat er onjuiste grieven werde'n aangeduid maakt de aangeduide grieven uiteraard niet 

onnauwkeurig. 

Door te oordelen dat het beroep vervallen is doordat er in het verzoekschrift geen nauwkeurige 

grieven werden aangeduid schenden de appelrechters de bewijskracht van het beroepsverzoekschrift 

en het hiertoe behorend grievenformulier. 
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OP DEZE GRONDEN EN OVERWEGINGEN, 

vordert ondergetekende advocaat, houder van het getuigschrift inzake de opleiding ïn 

cassatieprocedures van 20.12.2016, hel bestreden arrest te vernietigen, de zaak en de partijen te 

verwijzen naar een ander hof van beroep en uitspraak te doen over de kosten als naar recht. 

Mechelen, 

23.05.2017 

Bij de Indiening van deze memorie wordt overeenkomstig artikel 429 Wetboek van Strafvordering 
het bewijs van kennisgeving per aangetekende brief gevoegd. 
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